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Ve školním roce 2014-15 se již rozb hla aktivita
B1b, zam ená na technické kroužky žák ZŠ. Celkem
v p ti kroužcích žáci získávali poznatky a zkušenosti
z oblastí automatiza ní techniky, elektrotechniky,
elektroniky, strojírenství a technických dovedností.
V kroužcích byly využívány nov zakoupené výukové
stavebnice, programovací stanice a další technické
vybavení.

Techmania Plze

Využívání technických památek a interaktivních
expozic bylo obsahem aktivity A2i. V jejím rámci
navštívili žáci prvního ro níku všech studijních obor
interaktivní expozici na Techmanii Plze . Zde si praxi
vyzkoušeli a ov ili platnost ady fyzikálních jev a
zákon , o nichž se teorii u ili b hem školní vyuky nebo
již znali z vlastní zkušenosti. Ve skupinkách po 2-3
žácích potom vyplnili pracovní listy s adou otázek,
jejichž správnou odpov
mohli nalézt v jednotlivých
expozicích.

Kroužek technických dovedností – stavba model

Žáci pracovali v jednotlivých kroužcích s využitím
stavebnic na konstrukci ady pohyblivých robotických
model v etn jejich programování. Poznávali první taje
elektrotechniky a elektroniky a automatizace.
Krom kroužk pro žáky ZŠ pokra ovaly kroužky
pro žáky SPŠ (aktivita A2d), v nichž byly konstruovány
a programovány roboty Bioloid a Fischertechnik již
s vyššími nároky na zru nost, znalosti a dovednosti.

ení na Fakult biomedicínského inženýrství,

VUT

Spolupráce st edních a vysokých škol je zahrnuta
pod aktivitu A2f. Skupiny žák z vybraných t íd prvního
až t etího ro niku provád ly technická m ení na VUT,
Fakult biomedicínského inženýrství v Kladn . Pod
vedením vysokoškolských pedagog absolvovali m ení
ze šesti tématických oblastí. Na protokolech z m ení
vytvo ených podle standard VŠ se seznámili s nároky,
jaké na n mohou být kladeny p i studiu na VŠ.
Pr h projektu a jednotlivé aktivity podrobn jí
zachycují k tomu vytvo ené webové stránky
zajmove-krouzky.webnode.cz
s adou doprovodných fotografií.
Kroužek strojírenství pro SPŠ – stavba robotu Bioloid
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