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PROJEKT NA PODPORU VĚDY PRO ŠKOLÁKY 
 
Věda může být všude! 
 
Vědecký přístup lze nalézt v jakékoli oblasti naší společnosti, v zásadě jde o zvědavost a touhu věci 
vyzkoušet. Jde o nalezení základních zákonů naší reality. 
 
Když si děti hrají, experimentují se svým okolím a rozšiřují si tím znalosti, sadu dovedností a kompetencí 
- učí se. 
 
Akce! 
 
Vytvořte inspirativní krátké video, které ukáže vaši představu o každodenní vědě v délce 3–6 minut. 
 
Záleží na vaší kreativitě, ukažte nám jednoduché a kreativní vědecké experimenty, které si každý může 
vyzkoušet na vlastní kůži. Věda je zábava, ukažte nám, jak inspirujete ostatní, aby se stali zvědavými a 
stali se vědci! 
 
Kdo? 
 
Projekt podpory je určen skupinám dětí a mladistvých ve věku od 9 do 17 let. 
 
Jste učitel a chcete získat finanční podporu na jeden ze svých projektů nebo zlepšit své vybavení? 
Inspirujte své studenty a vytvořte kreativní video! 
Je vám 9 až 17 let a máte přátele, kteří rádi experimentují a mají rádi vědu? Vytvořte kreativní video a 
pošlete nám ho! 
 
Kdy? 
 
Chcete-li se zaregistrovat, pošlete nám: 
 

- Fotografie vašeho týmu vědců 
- Jméno, adresa, telefonní číslo vedoucího vašeho projektu / školy nebo instituce, pro kterou 

pracujete (například třídní učitel) 
- Název / téma vašeho vědeckého projektu / videa 
- Který projekt bude podpořen finanční odměnou? 

 
Termín registrace končí v pátek 1.10.2021,  
Termín pro zaslání vašeho videa je do pátku 29.10.2021. 
 
Co? 
 
Science 21 podpoří 5 nejvíce kreativních a inspirativních videí 21.112,- Kč! 
 
Otázky? 
 
Kontaktujte nás, pokud potřebujete další informace nebo pokud vám něco není jasné! 
 
Upozornění: Účastníci kampaně: „Projekt podpory vědy pro školáky“ umožňují Science21 svou registrací použití 
zaslaného zvukového a obrazového materiálu za účelem publikace na sociálních, digitálních a tištěných médiích. 


