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EVA HNÍKOVÁ

Vyzkou"ejte si odlévání zka-
men#lin, p$j%te si mikro-
skop, poslechn#te si p&ed-

ná"ku o evoluci. To v"e nabízí zá-
jemc$m zdarma nov# spu"t#n! pro-
jekt P&írodov#dci. A nechybí ani
dal"í dárky pro registrované: po"-
tou p&ijde t&eba pr$kaz a deník p&í-
rodov#dce.

Jak se projekt zrodil? „U' del"í
dobu jsme se chystali oslovit 'áky
základních "kol a taky u%itele,“ vy-
sv#tluje Jan (ern!, prod#kan P&íro-
dov#decké fakulty Univerzity Kar-
lovy v Praze. S kolegy si uv#domil
si, 'e probouzet zájem o p&írodní
v#dy u t&e)ák$ %i %tvr)ák$ na st&ed-
ní "kole nesta%í. (asto u' b!vá poz-
d#. Jen'e jak zaujmout a nadchnout
desetileté, nebo jen o málo star"í
d#ti?

Zahrajte si na cestu do prav!ku
(ty&i "koláci, dv# dívky a dva
chlapci se vydávají poznat sv#t.
M$'ou si p&ipadat podobn# jako
mal! Jirka a jeho kamarádi p&i ces-
t# do prav#ku. Procházejí krajinou
inspirovanou fantasy p&íb#hy Pán
prsten$, Harry Potter %i Letopisy
Narnie a potkávají zvlá"tní obry.
První je spleten! z lián, z jeho hla-
vy mu vzlétá hejno pták$ a na ruce
dr'í dvojitou "roubovici d#di%né in-
formace – symbolizuje biologii.
Dal"í t&i reprezentují chemii, geolo-
gii a geografii. Kde jsme se ocitli?
Práv# procházíme internetové
stránky www.prirodovedci.cz, kte-
ré v listopadu spustila p&írodov#-
decká fakulta.

„Jsem z první generace lidí, kte-
&í vyrostli na po%íta%ov!ch hrách,
a promítl jsem to do své práce,“
&íká Tomá" Müller, jen' se podílel
na grafickém zpracování projektu.
Ale rozhodn# nejde pouze o obráz-

ky. Interaktivní web v sob# nese
i prvky komunitních server$, kde
"koláci obvykle tráví hodn# %asu.
Náv"t#vníci si mohou p&e%íst popu-
lárn# zpracované zprávy, prohlí'et
prezentace, fotky a videa v jednotli-
v!ch sekcích. Pokud se registrují,
obdr'í pr$kaz p&írodov#dce. Pak se
mohou t#"it na deník p&írodov#dce,

volné vstupy do n#kolika muzeí, na
p&edná"ky %i zajímavé exkurze.

„Projekt by m#l pomoci p&eko-
nat neod$vodn#n! strach n#kte-
r!ch lidí z v#dy,“ myslí si mluv%í
fakulty Alena Je%mínková s tím, 'e
nejde ani tak o to, p&ilákat rychle
k zápisu dal"í studenty. Fakulta si
nad"ené p&írodov#dce chce spí"e

pr$b#'n# vychovávat. „Uva'ujeme
v horizontu minimáln# p#ti let,“ po-
znamenává koordinátorka projektu
Alexandra Hroncová.

V nabídce je pitva hlem"#d!
S v!chovou souvisí i zacílení na
u%itele. „U' del"í dobu intenzivn#
spolupracujeme s fakultními "kola-

mi. Jejich u%itelé k nám dochází na
vzd#lávací kurzy, na"i odborníci
zase ob%as p&edná"ejí na t#chto "ko-
lách,“ popisuje d#kan Bohuslav
Ga". A práv# z nich p&ichází na p&í-
rodov#deckou fakultu zpravidla
nejlépe p&ipravení studenti. „Proto
jsme se rozhodli spolupráci pro-
hloubit,“ &íká profesor Ga". Na
webu se tak mohou registrovat i u%i-
telé. V"echny základní a st&ední
"koly jsou u' v systému p&ednasta-
veny, pedagog vyplní pouze jméno
a aprobaci a m$'e si vybírat.

Jak vypadají dárky pro u%itele?
V nabídce je t&eba p$j%ení fluores-
cen%ního mikroskopu, %idla na
oxid uhli%it! nebo plynového chro-
matografu. V podstat# sta%í jenom

si vybrat termín a podepsat jedno-
duchou smlouvu. P&írodov#decká
fakulta zajistí i doru%ení p&ístroje.
Zájemc$ bude z&ejm# dost. Mno-
h!m základním "kolám toti' chybí
dob&e vybavené laborato&e a teore-
tická v!uka 'áky nikdy nebaví to-
lik jako praxe. „Ve "kole máme
pouze jednoduchou pracovnu s p&i-
lehl!mi kabinety,“ popisuje Radek
Chvojka, zástupce &editele Základ-
ní "koly Muka&ov. Nabídku na za-
p$j%ení speciálních laboratorních
pom$cek proto vítají.

Dal"í mo'ností pro u%itele je po-
zvat si odborníka z p&írodov#decké
fakulty p&ímo do "koly. Co p&edve-
de? Nap&íklad pitvu hlem!'d#, po-
zorování spermií 'í'aly nebo odlé-
vání zkamen#lin. *áci se ale mohou
také vydat se sv!m u%itelem na fa-
kultu – v tom p&ípad# si lze domlu-
vit chemick! geocaching %i prakti-
kum nazvané „jak rozsvítit bakte-
rie“. A mo'ností je mnohem víc.

Registrovalo se u# $edesát
u%itel&
„Zveme k nám uznávané p&edná"ejí-
cí. Na"i 'áci jezdí do Prahy d#lat po-
kusy na p&ístrojích, ke kter!m se
tady rozhodn# nemohou dostat,“ po-
pisuje Milan Dundr, &editel Gymná-
zia Václava Bene"e T&ebízského ve
Slaném, jak spolupracují s P&írodo-
v#deckou fakultou UK. Jsou toti'
u' del"í dobu její fakultní "kolou.
Podobn# to má vypadat i v p&ípad#
"kol zapojen!ch do projektu P&íro-
dov#dci. Zatím, v pr$b#hu pouhého
m#síce, se registrovalo "edesát u%ite-
l$ a 420 p&írodov#dc$ z &ad 'ák$,
student$ i star"ích nad"enc$.

Milan Dundr pova'uje vzájem-
né kontakty za nesmírn# p&ínosné.
Odrá'í se z&ejm# i na v!sledcích
student$. „Na"i 'áci se u' tradi%n#
dob&e umis)ují na biologick!ch
olympiádách,“ &íká Dundr.

Dárky pro !koláky
I dal!í vysoké !koly obdarovávají
st"edo!koláky a #áky základních
!kol.

! 'VUTmá speciální web
www.sedmstatecnych.cz,
zam$"en% hlavn$ na
st"edo!koláky. Po"ádá také
nap"íklad tábor pro nadané d$ti
Jáma lvová.

! V(CHT objí#dí !koly s ukázkami
experiment& v rámci projektu
POPUCH a Hodina moderní
chemie.

! Masarykova univerzita
p"ipravuje pro st"edo!kolské
studenty koresponden'ní
seminá"e ekologie, informatiky
'i matematiky. Po"ádá
i p"írodov$dn$ orientované
sout$#e Intersob, Interlos a Brloh.
Nov$ spustila internetové stránky
o u'itelství www.ucitseucit.cz.

inzerce

Sta"te se p#írodov$dcem, láká !koláky obr spleten" z lián KRESBA P#ÍRODOV$DECKÁ FAKULTA UK

Jazykové kurzy
v zahrani!í

pro dosp"lé

800 555 700
www.intact.cz

DARUJTE SV!MBLÍZK!M
"ANCI NA LEP"Í #IVOT!

Nevíte, co pod strome!ek?
Dárkov$ poukaz na jazykov# kurz v zahrani!í!

NAPI"TE SI O KATALOG ZDARMA!

P)íjem inzerce

Karla Engli!e 519/11, 150 00 Praha 5
tel.: 22506 3428, fax: 22506 3416
e-mail: inzerce@lidovky.cz

Zap!j"íme mikroskop. Zdarma
Vysoké !koly stále %ast$ji obdarovávají budoucí zájemce o studium, u%itele i nad!ence


