1/2

3100 J

PŘIHLÁŠKA

720 J

do vědecko-technického kroužku:

Energie jinak

1300 J

Dobrý den vážení rodiče,
náš spolek Energie jinak pod záštitou firem SUMO s.r.o,
Sev.en EC a.s. a MYKABO spol. s r.o. spojil své síly
a připravil pro vaše děti technický kroužek, který by
měl navázat na tradici technických kroužků tak, jak je
známe my, dříve narození.
Chtěli bychom vést děti k zásadám manuální zručnosti, logického a technického myšlení, bezpečnosti
práce, ale i k slušnosti a úctě mezi sebou. Nechceme
v žádném případě suplovat rodinu či školu, chtěli bychom je pouze doplnit našimi možnostmi.
Děti se seznámí se základy elektrotechniky od pochopení, co je to napětí, proud, spotřebič, co je to elektrický obvod a na co přišli pánové Ohm a Kirchhoff,
až po stavbu složitějších logických obvodů a robotických modelů.
Naučí se „bastlit“*) základní elektrotechnické obvody a chápat jejich souvislosti. Pomáhat nám přitom
budou obyčejné součástky i moderní a sofistikované
stavebnice.
Rádi bychom děti provedli úplnými základy technické
manuální zručnosti, a to vždy s ohledem na maximální
bezpečnost práce. Zkusíme chvíli vydržet bez „chytrých“ mobilů, tabletů i stříleček. Naučíme je vrtat,
šroubovat, lepit, pájet, měřit elektrické veličiny a být
opatrní tam, kde je to nebezpečné. Společně navštívíme i technicky zajímavá místa v okolí Přelouče.
*) bastlit = sám na koleně vyrábět
(termín, který jsme rádi a hojně používali)

150 J

50 J

To vše bude probíhat s přihlédnutím k „domácím“
možnostem. Budeme se – zejména zpočátku – snažit
pracovat s nástroji a pomůckami, které jsou běžně dostupné a cenově dosažitelné.
Nebudeme skrývat, že naším očekáváním je třeba i to,
že vaše děti budou pokračovat ve svém dalším vzdělávání v technických oborech a nám tak vyrostou dobří
budoucí zaměstnanci a specialisté.
I my se vše učíme, proto, zejména zpočátku, požádáme o trpělivost. Věříme však, že nám pomůžete zejména svoji zpětnou vazbou připravit pro vaše děti takové
kroužky, do kterých se budou rády vracet.
Uzávěrka přihlášek na 1. pololetí (září-leden) je dne
11.9.2017. Přijetí do kroužku bude potvrzeno do
13.9.2017. Úhrada kurzovného je možná pouze bezhotovostní formou na č. ú.: 2900234426/2010 ve
výši 500,– Kč/pololetí/1 dítě. Platba za 1. pololetí
musí být připsána na účet nejpozději do 18.9.2017.
Výše kurzovného vznikla za finanční podpory kooperujících subjektů SUMO s.r.o. a Sev.en EC,a.s. Variabilní a specifický symbol bude upřesněn v elektronickém
potvrzení přihlášky, případně sdělen při osobním přihlášením v kavárně Mykabo.
660 J
3100 J

Budoucnost
znamená
přemýšlet

720 J

ÚDAJE PŘIHLÁŠENÉHO

3100 J
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Jméno a příjmení dítěte:
Dat. narození:
Bydliště:
Dochází do:

třídy a školy:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

1300 J

Jméno a příjmení:
Bydliště:
Kontakt. mobil:

e-mail:

vztah k přihlašovanému:

ZKUŠENOSTI A ZRUČNOST DÍTĚTE
Manuální zručnost

Znalosti z elektrotechniky

Práce s PC

Minimální:
Střední:
Velmi dobrý:

PREFEROVANÝ TERMÍN

660 J

3.-5. třída:

14:00-15:45

Středa

Čtvrtek

6.-9. třída:

16:00-17:45

Středa

Čtvrtek

3100 J

Co očekávám (vyplní rodič):

Co mne zajímá a co očekávám (vyplní dítě):

O zařazení dítěte do kroužku budete informováni prostřednictvím SMS a mailové zprávy.
U dětí do 10 let věku bude dohodnut způsob předávání dětí.
150 J

50 J

Datum

Podpis zákonného zástupce

Budoucnost
znamená
přemýšlet

