
Experimentální fyzika
pro nejmenší

Kroužek pro nejmenší děti (5–10 let), 
ve kterém si pod vedením odborníků 
prakticky a hravě vyzkoušejí 
fyzikální experimenty a principy 
základních přírodních zákonů.

Místo, kde sídlí PLATO, je bývalý 
hobbymarket – ráj kutilů 
a experimentátorů, kteří vědí, jak věci 
fungují a umějí si poradit. V dnešní 
vysoce přetechnizované době, kdy děti 
běžně používají nejnovější technologie, 
se vrátíme k počátkům vědy 
a umožníme dětem jít po stopách 
prvních vynálezců a inspirátorů.

Smyslem kroužku je umožnit 
si bezpečně zaexperimentovat
pod dohledem odborníků, dát 
průchod kreativitě a fantazii,
osahat si základní přírodní zákony 
a pochopit. Ukážeme, že to lze 
jednoduše a že pro většinu pokusů 
si vystačíme s věcmi, které denně 
vyhazujeme do tříděného odpadu.
Být vědec je „in“!

Garantem, iniciátorkou a lektorkou
kroužku je Petra Doleželová, 
absolventka fyziky na Přírodo-
vědecké fakultě Ostravské univerzity, 
s pedagogickou praxí na střední
škole, zakladatelka komunitní školky 
a školy Motýlek, maminka dvou dětí.

každý čtvrtek
15–16 h

20. 9. – 20. 12. 2018
3. 1. – 13. 6. 2019

Kurzovné:
první pololetí / 1000 Kč
druhé pololetí / 1100 Kč
∆ Rezervace info@plato-ostrava.cz

pro dospělé
pro rodiny s dětmi

Workshopy v netradičním prostředí 
galerie – v bývalém hobbymarketu 
Bauhaus (centrum města). Zpravidla 
třikrát do měsíce během víkendu. 
Pokaždé se můžete těšit na jiný 
zážitek, workshopy se totiž neopakují.

Setkání a tvorba s vizuálními
umělci, zkušenými lektory, ale
i odborníky z oblastí na první
pohled s uměním nesouvisejícími.
Nejde jen o řemeslnou techniku,
ale i o zprostředkování světa
současného umění a výstav PLATO.

K dispozici je bistro, bezplatná wifi
a bezplatné parkování.

sobota
neděle

Termíny a témata workshopů na 
www.plato-ostrava.cz

Délka workshopů: 2 hodiny
Doporučené vstupné: 30 Kč

Přes webové stránky se můžete 
přihlásit i k odběru newsletteru.

Workshopy

Pravidelný zájmový kroužek

PLATO Ostrava
příspěvková organizace
Janáčkova 22 (bývalý Bauhaus)
702 00 Ostrava
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