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Naším
posláním je
nadchnout
mladé lidi
Technologický pokrok postupuje
rychlým tempem. Budoucnost
našich dětí se tak s pokrokem v
oblasti vědy stane na
technologiích ještě závislejší. Na
to, aby mohly děti v budoucnu
vyniknout nebo prostě přežít,
budou potřebovat alespoň
koncepční porozumění vědě a
technologii a být velmi
kreativní.
Proto jsme vytvořili projekt
VĚDA NÁS BAVÍ,
KREATIVNÍ MYSL, BAV SE S
ALBÍKEM a SCHOOL PRESS
CLUB. Naším posláním je
nadchnout mladé lidi pro
studium vědy a umění a to
cestou podmanivých a
interaktivních výukových
programů.
Našimi projekty chceme
poskytnout dětem zkušenosti s
bádáním už v raném věku, což
povede k podnícení jejich zájmu
o kreativní a vědní obory i v
budoucnu.
Se společností spolupracují
lektoři zejména z řad učitelů,
vysokoškolských studentů,
absolventů a doktorandů, kteří
prošli našim interním školením.

TÁBORY
Žádné nudné léto. O chytrou zábavu
je postaráno!

KROUŽKY
Chcete mít doma příštího Einsteina a
ještě mu dopřát spoustu zábavy?

ČTĚTE NA STRANĚ 2

ČTĚTE NA STRANĚ 6

Pro školy
Omniveda / Věda nás baví o.p.s.
se od roku 2011 specializuje na
navrhování a vývoj vhodných
programů akreditovaných
MŠMT doplňujících školní
osnovy a mimoškolní aktivity.
Naším cílem je rozšířit základní
vzdělávací program škol o
interaktivní tematické semináře,
mimoškolní programy a tábory.
Náš současný interaktivní
přístup k sociálnímu učení je
nejnovější ve vývoji vzdělávání.
Našimi programy prošlo více
než 60 000 dětí.
Co Vám můžeme nabídnout?
Podívejte se na naši kompletní
nabídku pro jednotlivé typy škol
níže.

Nabídka podle typu
školy
Pro mateřské školy: kroužky,
tábory, akce a projektové dny
pro děti od 4 let
Pro základní školy: kroužky,
tábory, akce, projektové dny,
školní noviny pro děti od 6 let
Pro střední školy: Projektové
dny a školní časopis pro děti na
střední škole

Vědecké a kreativní kroužky

Nabídka všech produktů
Příměstské tábory: Tábory pro
děti od 6 do 12 let
Letní školka: Tábory pro děti
od 4 do 6 let

Vědecké kroužky pro děti, na
kterých se hravou a zábavnou

Školní noviny: Aplikace pro
psaní školních novin

Plné zajímavých pokusů,
exkurzí, aktivit, pohybu a
nových zážitků. Naše oblíbené
tábory jsou pro děti od 4 do 15
let. Pro úplně maličké máme
letní školku, kde se děti seznámí
s vědou kolem nich, pro ty větší
pak máme podrobnější bádání.

V kroužku provádíme
experimenty, např. budeme
poznávat setrvačnost, odebereme
si otisky prstů, prozkoumáme
Zemi i celou sluneční soustavu,
poznáme neuron, vyrobíme si
periskop a mnoho dalšího.
Experimenty jsou navrženy pro
žáky prvního stupně, nejsou tedy
nebezpečné ani složité.
Představujeme také kreativní
kroužek pro rozvoj dětské mysli.

Projektové dny: Pro třídy v
MŠ, ZŠ i SŠ

Příměstské tábory pro děti

formou seznámí s taji vědních
oborů (fyzika, chemie,
astronomie, přírodopis,
inženýrství, strojírenství) a
vyzkouší si, jaké to je, stát se na
chvíli malým vědcem.

Chcete mít doma příštího
Einsteina a ještě mu dopřát
spoustu zábavy?

Kroužky: Kroužky pro děti v
MŠ i ZŠ

Žádné nudné léto.
O chytrou zábavu je postaráno!

Proletíme se vesmírem,
prozkoumáme všemožné druhy
živočichů i rostlin, podíváme se
na soudržnost molekul a jejich
vlastnosti, objevíme objevitele
spolu s jejich objevy a
protáhneme nejen celé tělo, ale
hlavně mozek.

Každý týden celé léto ve všech
koutech republiky.

Novinky ze světa vědy
zaručeny!

WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM
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Vědecké Leto

Kreativní Mysl
V létě nás čeká
nezapomenutelné dobrodružství,
při kterém budeme objevovat a
bádat. Pod lupu si letos dáme
kapku vody a vše s ní
související. Děti se v prvních
dnech seznámí s vodou, její
silou i stavbou molekul. Budeme
určovat pH a sledovat pohyb
vody v rostlinách. Poznáme
vodní živočichy i rostliny,
ukážeme si, jak funguje sonar,
co je roztok a ředění. Na našich
vědeckých exkurzích se dozvíme
mnoho dalších zajímavostí.

Bav se s Albíkem

jsme vymysleli pro kreativce a
děti, které chtějí tvořit. Chceme
podporovat kreativní myšlení
dětí, rozvíjet dětskou mysl,
tvořivost, motoriku a jemné
dovednosti i cíleně budovat
vztah k estetice.
Záměrem programu je naučit
děti myslet v souvislostech,
rozvíjet měkké dovednosti
napříč různými řemeslnými,
výtvarnými a mediálními
technikami s jasným výstupem v
podobě tematického výrobku.
Kroužek a tábor Kreativní mysl

Albíkův zábavný příměšťák
Každý měsíc vám přineseme
nové téma, které s dětmi
podrobněji probereme každý
týden. Kroužek se bude konat v
různých časech a datech.
Nezáleží na tom, jestli se
připojíte na jeden týden v
pondělí a druhý v sobotu, je to
jen na vás a vašich dětech.
Určeno pro dívky a chlapce ve
věku od 5 do 10 let.
Například v prosinci byly
tématem Vánoce, vyprávěli jsme
si příběhy, vyráběli výrobky a
zpívali písničky.

Malý objevitel

Tábor je určený dětem, které
nechtějí týden sedět doma, ale
chtějí si ho pořádně užít!
Smysluplný program, výlety a
plno zábavy. Budeme jezdit na
výlety a co nejvíce si užívat
čerstvého vzduchu venku.
Dětem nabídneme pestrou paletu
aktivit! Od sportu, přes kreativní
tvoření, exkurze na zajímavá
místa a hlavně plno her, které k
táborům neodmyslitelně patří.
Prostě tábor s kamarády a
lektory, na který jen tak
nezapomeneš!

Tajemství Vesmíru
Prozkoumáme utajené i geniální
vynálezy naší historie.
Náš příměstský tábor Malý
objevitel děti zavede na cestu
časem: je plný zajímavých
pokusů, exkurzí, pohybových
aktivit, nových zážitků a
kamarádů. Společně objevíme ty
největší, velké i malé vynálezy
lidstva. Tento tábor je pro
všechny nadšené badatele, kteří
hledají souvislosti, chtějí poznat
a pochopit vztahy věcí kolem
nás.

Sportuj a bav se
Sportovní příměstské tábory pro
všechny děti. 5 denní nabitý
program plný zábavy z pohybu a
mnoho dalších aktivit.
Je určen pro děti ve věku od 5
do 15 let.

Objevujte s námi krásy a
tajemství nekonečného vesmíru.
Tento tábor, pro všechny
nadšené hvězdáře, se stane
nezapomenutelnou cestou za
hranice zemské atmosféry.
Vydáme se na dobrodružnou
cestu po stopách vzniku a vývoje
hvězdných soustav. Malí
astronomové navštíví mnoho
zajímavých míst a samozřejmě
jsou pro ně připraveny i
astronomické experimenty, díky
kterým si budou moci prohloubit
své znalosti.

Sportuj a bav se s AC Sparta
Praha

Program je zaměřen na různé
sporty, zajímavé hry, soutěže a
to vše zábavnou a hravou
formou. Pod vedením našich
zkušených trenérů, děti jsou
rozděleny do skupin dle věku a
rotují od lekce k lekci.

Letní příměstský kemp je plný
zajímavých sportovních a
pohybových aktivit, nových
zážitků a kamarádů.
Děti se na kempech seznámí
například se základy atletiky,
ragby, fotbalu, juda, florbalu,
stolního tenisu, fresbee a dalšími
sporty. Děti budou rozděleny do
skupin podle věku a fyzických
schopností.
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Mediální kroužek
V mediálním kroužku se děti
seznámí s různými druhy médií.
Seznámí se s médii tištěnými i
virtuálními.
Zjistí jaké profese se v tomto
průmyslu vyskytují.
Naučí se rozpoznat pravdivé
zprávy od těch falešných.
Zdokonalí se v používání
mateřského jazyka.
A hlavně si na vlastní kůži
vyzkouší, co je to být novinářem
nebo redaktorem…vytvoří si
vlastních noviny.

Pro koho?
2. stupeň ZŠ, SŠ

Jak kroužek probíhá?
Kroužek může probíhat dvěma
způsoby. Jedna možnost je
pořádání kroužku ve škole, kde
mohou dát děti hlavy
dohromady ve třídě. Druhá, a
nyní i více aktuální, je online
setkávání.

Co potřebujete na lekci?

Témata

Pro online lekce - počítač nebo
mobil s připojením na internet,
běžný prohlížeč a textový editor.
Pro kroužek ve třídě - tužka a
papír

1) podíváme se pod ruce
klasických novinářů –
vyzkoušíme jak se píše článek
do novin
2) zahrajeme si na fotografy

3) vytvoříme si zprávu pro
facebook nebo jinou sociální síť
4) prozkoumáme jaké nebezpečí
může v mediálním světě číhat,
5) a mnoho dalšího

Co je School Press Club?
Je zábavný a jednoduchý nástroj
pro tvorbu školních časopisů,
třídních zpravodajů nebo
ročenek.
School Press Club je vytvořen
tak, aby studenti a učitelé mohli
společně pracovat, učit se a
sdílet informace.

Tvoř
Studenti tvoří školní časopis
nebo jakýkoliv zpravodaj v
on-line aplikaci a učitelé jim mohou
poskytovat zpětnou vazbu také
on-line.
School Press Club vede žáky k
dovednostem jak pracovat s
informacemi, jak psát text, jak
upravit obrázek či fotografii.

Spolupracuj
Základem projektu School Press
Club je komunikace mezi členy
klubu a s vyučujícím.
Učitel má možnost připojovat ke
konceptům textů komentáře, v
nichž radí a texty připomínkuje.
Všichni členové redakce mají
možnost komunikovat na chatu -

individuálně i ve skupinách.

Publikuj
School Press Club nabízí jak
publikování on-line, tak v tištěné
formě. Je to jednoduchý a
snadno ovladatelný nástroj.
Pro každé vydání novin,
zpravodaj, ročenku atp. je
možné vybírat z řady různých
šablon.
Na online stránce školních novin
mohou čtenáři pro oblíbené
články hlasovat a přidávat k nim
komentáře.

Proč se zapojit do
projektu School Press
Club?
School Press Club je prostředí,
kde si každý může vytvořit
vlastní zpravodaj, školní časopis,
informačník pro rodiče, dárkové
noviny apod.
Na základních školách vznikají
časopisy nejen na druhém
stupni, ale i na prvním. Mladší
děti rády prezentují svou práci
díky možnosti nahrávání do

systému a to jak vlastních
obrázků, tak básniček či
krátkých textů. Lze tak velmi
dobře podpořit jejich kreativitu a
schopnost zodpovědně
komunikovat v týmu.
Samozřejmostí je i odborné
proškolení pedagogů i autorů.
Na středních školách si často
vedou školní časopis žáci sami a
díky prostředí, které School
Press Club nabízí, jsou schopni
kooperovat i napříč ročníky.
Není výjimkou, že do časopisu
pravidelně přispívají spolužáci,
kteří jsou na rok na stáži v
zahraničí.

SPC PRINCIPLES HANDOUT

Ceník licencí School
Press Club
méně než 500 Kč měsíčně
- Platnost 12 měsíců
- Libovolný počet členů redakce
- Publikování online a v PDF
- Neomezený počet vydání
- Neomezený počet stran
- Šablony pro rozmístění článků
na stránce
- Název školy garantován
- Bez reklam
- E-mail Podpora

