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ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA USPOŘÁDÁ V HORAŽĎOVICÍCH  
DEN VĚDY A TECHNIKY 

Plzeň, 28. 11. 2014 – Den vědy a techniky uspořádá ve čtvrtek 4. prosince od 10 do 17 hodin na  
ZŠ Horažďovice Západočeská univerzita v Plzni ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou 
Plzeňského kraje. Žáci a další zájemci o vědu si budou moci vyzkoušet exponáty, které jim 
populární a hravou formou přiblíží vědu z vybraných součástí ZČU.   

Program je rozdělen na dvě části se zaměřením na různé skupiny účastníků. Výstava pro žáky  
2. stupně ZŠ bude připravena od 10 do 13 hodin. Pro další zájemce o vědu z řad mladších dětí, rodičů 
i zvídavé veřejnosti bude uzpůsoben program od 14 do 17 hodin, který se uskuteční v rámci dne 
otevřených dveří školy.  

Na účastníky akce čeká například expozice Kybernetika hrou, kde uvidí roboty vytvořené na 
platformě Arduino nebo si vytvoří virtuálního dvojníka. V rámci expozice zaměřené na technickou 
výchovu se dozvědí, proč nespadne most,  mohou si vyzkoušet 3D tisk či robotickou ruku. Expozice 
Aktivní mozek vysvětlí, jak funguje lidský mozek, jak lze silou myšlenky ovládat některé přístroje a hry 
nebo jaké biopotenciály můžeme měřit na lidském těle. Menší děti určitě zaujme interaktivní 
pískoviště s barevným povrchem a také fyzikální pokusy v expozici Hrátky s fyzikou. V kreativní dílně 
si pak všichni můžou potrénovat svou zručnost při práci s různým materiálem, jako jsou objekty  
z drátu, 3D pera apod. U každé expozice budou přítomni lektoři, kteří zájemcům rádi vysvětlí, jak 
exponát funguje, co se na něm mohou naučit a jak ho vyzkoušet. 

Více informací o Dnu vědy a techniky na ZŠ Horažďovice naleznete na webu www.bavsevedou.zcu.cz. 
ZČU akci pořádá v rámci projektu Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, jehož cílem je 
vzdělávat akademické a výzkumné pracovníky tak, aby dokázali poutavým způsobem přiblížit svoji 
výzkumnou činnost v oblasti technických a přírodovědných věd žákům základních a středních škol. 
Nové poznatky a zajímavosti ze svých oborů jim předávají formou workshopů, letních škol, zájmových 
kroužků či brigád v laboratořích. Vybraní zájemci budou moci po proškolení v oblasti komunikace 
vědy působit také jako lektoři v Techmania Science Centre. 


