
Pokračuje rodiči i dětmi oblíbená výuka sobotními experimenty  
pro žáky a děti od 6 do 13 (14) let  

týmem vědců PEXED z Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR 

Cesta za Nobelovkou 
Od ledna začínáme 5 tématy  
a pojedeme do května. Pak 

navážeme novými tématy od září. 
Vaše děti tak s námi absolvují za 

rok celkem 9 různých témat. 

S dětmi v naší EDU učebně (Praha 8, Dolejškova 3, budova ÚFCH JH)  
přeměněné v laboratoř, pracujeme se skutečnými laboratorní pomůckami a drobnými přístroji,  

dodržujeme zásady bezpečnosti práce. Učíme je ptát se a hledat odpovědi – zkrátka tvořivě myslet!   
U nás v laboratoři je to o skutečné realitě, ne té virtuální .   

Budete li mít  zájem od ledna 2023 s námi  začít, 
piště mailem co nejdříve na   

kvetoslava.stejskalova@jh-inst.cas.cz.  
Do mailu uveďte:   

Jméno a příjmení dítěte - datum narození. 
ať si Vás zařadíme do správného kurzu.  

O přiřazení do kurzu od nás obdržíte e-mailem potvrzení  
okolo 15. prosince 2022.  

Na každý kurz přijímáme maximálně 12 dětí/žáků: 
kurz A-začátečníci (6-8 let; 10-11:30 hod, cena 1000 Kč/kurz 5 sobot),  

kurz B1  (9-14 let; 12:00-13:30 hod; cena 1000 Kč/kurz 5 sobot),  
a také kurz B2  (9-14 let; 14:30-16:00 hod; cena 1000 Kč/kurz 5 sobot). 

Platba 1000 Kč proběhne hotově 
o první sobotě 21.ledna 2023 
 oproti dokladu o zaplacení.  

První výuka je tedy plánována 
na sobotu 21. ledna 2023.  

 

Další potom o sobotách:   
25.února, 18.března, 15.dubna a 13.května 2023. 

Informace k sobotním kurzům zveřejňujeme v Aktualitách  
na našem vzdělávacím programu ústavu s adresou www.3nastroje.cz. 

©Fota pořízená na výuce v roce 2022 (K. Stejskalová a E. Hammer) 

http://www.3nastroje.cz/
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