
 

Vědecké léto 2015 

O prázdninách se na naší škole uskutečnil příměstský tábor nesoucí název Vědecké léto. Zúčastnilo se 

ho 17 mladých vědců jak z naší školy, tak i ze škol v okolí. Tématem našeho týdne byla voda, a 

především příběh malé kapičky, která při cestě z oblohy na zem nešikovně přistála a uhodila se do 

hlavy. Zapomněla, proč je tak důležitá a co všechno by mohla u nás na 

zemi udělat. Ukázat jí její význam u nás na zemi, bylo naším úkolem. 

Rozdělili jsme se tedy na čtyři skupinky a soutěžili mezi sebou o to, kdo 

první provede svou kapičku po světě a dovede ji až do cíle – do moře. 

V úterý jsme se zaměřili na to, zda a jak moc je voda důležitá pro rostliny. 

Věděli jste, že jsou semínka třeba hrachu opravdovými siláky? Zkuste je zasádrovat a uvidíte, jak se 

svou vlastní silou dokáží prodrat na povrch!  

Ve středu nás čekalo další dobrodružství v podobě celodenního výletu. 

Tentokrát jsme jeli do Licibořic na Babiččin dvoreček. Nakrmili jsme 

zde všechna hospodářská zvířata a poté 

pátrali po zloději, který večer před naší 

návštěvou ukradl několik hlávek zelí. 

Museli jsme splnit pár zajímavých úkolů, abychom dostali indicie o 

profilu zloděje. Všichni jsme odhalili zloděje – byla jím nutrie! 

 Pomocí zábavných pokusů jsme ve čtvrtek zjistili, že i co se týče vědy, 

je voda nepostradatelná. Zkusili jsme 

si, jak funguje RGB efekt, co je to 

difúze a proč je důležité měřit pH. 

Dokázali jsme si také postavit sonar, 

přístroj na měření podmořského dna a příklad takového dna i 

vymodelovat. 

V pátek už se cesta naší kapky blížila k cíli a my ji ještě stihli ukázat, jak 

moc důležitá, je pro nás lidi a jak ji my, často nevědomky, znečišťujeme. 

Uvědomili jsme si, že automobily díky výfukovým plynům jsou jedním 

z největších znečišťovatelů. Postavili jsme si tedy ekologický automobil, 

takzvaný pneumomobil a uspořádali závody. Každý mladý vědec, který 

absolvoval Vědecký tábor, dostal Certifikát o účasti a odznak. Důležitější však je to, že každý už ví, 

jak je voda významná a důležitá pro veškerý život na Zemi.  


