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V rámci projektů  

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II 

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II 

 

pořádáme dopolední polytechnické dílničky pro žáky 1. - 5. ročníků ZŠ 
 

„Prima pokusy pro školáky“ 
 

 
 

                                                     
 

KDY: rezervace termínu nutná do 10. 10.  
říjen až prosinec 2021 – vždy pondělí až čtvrtek (všechny možné termíny 

jsou zadány v rezervačním systému, jsou společné i pro Pokusy pro MŠ) 
 

KDE:  ve Vaší ZŠ  

 V případě jedné třídy v každém ročníku je k dispozici 1 termín = volíte 

si ročníky, pro které chcete program realizovat.  
Pozn.: Prima pokusy měly děti ve všech MŠ ve školním roce 2019/2020 (současní 

prvňáci a druháci), na výběr je ale spousta programů.  

V rámci jednoho termínu max. 3 programy celkem na 5 vyučovacích hodin – 

např. 2. tř. 2 vyučovací hodiny, 3. tř. 2 vyuč. hod., 4. tř. 1 vyuč. hod.  

Kapacita programu je 1 běžná třída (cca 25 žáků). Menší třídy je možné 

spojit a využít jedno dopoledne pro více ročníků.  
 

JAK:  přihlášení probíhá prostřednictvím rezervačního systému na webu 

MAS Hlučínsko "zde". Přihlašujete „1“ subjekt (= vaši školu). Do 

poznámky, prosíme, uveďte, jaké třídy přihlašujete. 
 

http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/rezervacni-system/?trip_type=6
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DÉLKA:  Program trvá 90 min nebo 45 min. Vybrat si můžete některý z nabízených 

programů (vizte níže). Každá třída v dané ZŠ si může zvolit jiný program / 

dílničku (pro dílničky zkrácené na 45 min. si z preferovaného programu 

vyberete pokusy, které budete chtít uskutečnit).  

Konkrétní programy si ZŠ domlouvají přímo s lektorkou, paní Dagmar 

Gluchovou z Prima pokusů, telefonicky: 724 954 355 (tel. č. je veřejně 

dostupné na webu www.primapokusy.cz). 
 

Přehled všech programů pro 1. stupeň k dispozici zde:  

http://www.primapokusy.cz/zs_prvni_stupen.html 

 

(!) Na webu p. lektorky jsou uvedeny ceny, aktivita je v našem případě plně hrazená 

z prostředků MAP II, školy tedy nic neplatí (!) 

 

Odkazy na popisy jednotlivých programů: 

Barvy – modul 1 

Matematika trochu jinak 

Sopkohraní 

Mikrosvět 

Motýlek 

Papír 

Vnímám svět smysly 

Máme rádi mléko 

Vzduch 

Bramborové hodiny 

Nenewtonovská kapalina 

Domácí plastelína 

Voda 

Pouštíme draka 

Bonbónkové pokusy 

Raketka a další pokusy 

Sůl nad zlato 

http://www.primapokusy.cz/
http://www.primapokusy.cz/zs_prvni_stupen.html
http://www.primapokusy.cz/zs_prvni_stupen.html
http://www.primapokusy.cz/matematika_jinak.html
http://www.primapokusy.cz/sopkohrani.html
http://www.primapokusy.cz/mikrosvet.html
http://www.primapokusy.cz/motylek.html
http://www.primapokusy.cz/papir.html
http://www.primapokusy.cz/smysly.html
http://www.primapokusy.cz/mleko.html
http://www.primapokusy.cz/vzduch.html
http://www.primapokusy.cz/hodiny.html
http://www.primapokusy.cz/ne_kapalina.html
http://www.primapokusy.cz/domaci_plastelina.html
http://www.primapokusy.cz/voda.html
http://www.primapokusy.cz/drak.html
http://www.primapokusy.cz/bonbony.html
http://www.primapokusy.cz/raketa.html
http://www.primapokusy.cz/sul_nad_zlato.html

