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pokusy s lasery, tekutým dusíkem, světlem, chromato-
grafie, a mnoho dalších experimentů

zahrát skutečné divadelní představení, strávit den na
středověkém hradě, dobývat La Rochelle s vlastnoručně
vyrobenými katapulty nebo kolonizovat nový kontinent

vyrobit si vlastní zařízení např hodiny, větrnou elektrár-
nu, rádio, elektrický měřící přístroj, ... obhájit si svoji
práci před komisí

nebo zůstat vzhůru přes půlnoc a společně s kamarády
čekat na záblesk družice Iridium 66

a mnoho dalšího...

!Toto můžete s námi zažít každé prázdniny!Toto můžete s námi zažít každé prázdniny

Recept na báječné prázdninyRecept na báječné prázdninyLetní soustředění pro mladé fyziky a matematiky je pořádá-
no Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy v
Praze. Je určeno pro studenty středních škol a posledních
ročníků základních škol (od 14 do 19 let), kteří mají zájem o
matematiku a fyziku.

Soustředění trvá dva týdny (obvykle v červenci), nemá svoji stálou základnu,
ale koná se vždy mimo Prahu či velká města. Počet účastníků se pohybuje
kolem 32 a program zajišťuje zhruba 16 vedoucích. Celý program je rozdělen
na dvě základní části: (zahrnuje přednášky, kurzy a práci na projek-
tech) a takzvaný .

odborný
mimoodborný program

Kurz fyzikyKurz fyziky

10%

Kurz matematikyKurz matematiky

10%

Zvané přednáškyZvané přednášky

5%

Další

aktivityaktivity

10%

Volný čas

10%

ProjektyProjekty

25%

Celotáborová hraCelotáborová hra

30%

Přednášky

25%

Těžiště odborného programu spočívá v . Účastníci si na začátku tábora vyberou
téma z připravené nabídky, které pak ve skupinkách po dvou až třech během tábora zpraco-
vávají. Typickými tématy projektů jsou stavba přístroje, měřícího zařízení nebo prozkoumáníí
nějakého jevu. Projekt může být fyzikální nebo matematický, zaměřený spíše experimentál-
ně, ale i více teoreticky. Každý projekt má svého konzultanta, který pomáhá studentům či je
inspiruje k dalším směrům, kudy se jejich práce může ubírat.

projektech

1. Diskuze
a výzkum

1. Diskuze
a výzkum

Na začátku soustředění je pro bádání

připravena dokonalá laboratoř a dílna se

spoustou nářadí, přístrojů a materiálu. Během

prvních dnů soustředění se ustanoví rovnováha

blízká absolutnímu chaosu. Na druhou stranu

výsledky projektů za trošku zmatků rozhodně

stojí.

2. Práce v dílně a laboratoři
2. Práce v dílně a laboratoři

Projekt o Herónově fontáně
Projekt o Herónově fontáně

3. Okamžiky pravdy3. Okamžiky pravdy

Bude to chodit?Bude to chodit?

Připraveno?

Pozor!

TEĎ!

Hurá!
3D scanner opravdu funguje!

Hurá!
3D scanner opravdu funguje!

4. Závěrečná konference
okamžik slávy-

4. Závěrečná konference
okamžik slávy-

Projekt o skládání kmitůProjekt o skládání kmitů

A na závěr účastníci prezentují a obhajují svoji práci na
závěrečné konferenci. Odbornou komisi tvoří ostatní studenti
a vedoucí soustředění.

Projekty
- tady naráží teorie tvrdě na praxi

LEKTOR - host, který nás v rámci neformální
přednášky seznámí se zajímavými výsledky
oboru, kterým se zabývá.

Přednášky

Doc. Žídek ukazuje svoji oblíbenou molekulu
(Přednáška a molekulární spektroskopii)
Doc. Žídek ukazuje svoji oblíbenou molekulu
(Přednáška a molekulární spektroskopii)

Přednáška o geodynamice
a vzniku zemětřesení oc(D . Matyska)

Přednáška o geodynamice
a vzniku zemětřesení oc(D . Matyska)

Neformální atmosféra umožňuje rychlejší předávání
znalostí a zkušeností mezí vedoucímí a účastníky

Neformální atmosféra umožňuje rychlejší předávání
znalostí a zkušeností mezí vedoucímí a účastníky

Kurz fyzikyKurz fyziky

Kurzy
Odborný program se typicky odehrává během dopoledne a
v první části odpoledne a zahrnuje souvislý kurz matemati-
ky a fyziky, který je veden paralelně ve třech variantách,
které se liší jak svoji úrovní, tak zaměřením. Relativně malé
skupinky lidí na kurzu umožňují diskutovat předložené
problémy velmi podrobně a vedoucí kurzu se může věno-
vat účastníkům individuálně podle jejich zájmu.

Odborný programOdborný program
LEGENDA – souvislý příběh propojují-
cí jednotlivé odpolední hry, je podporo-
vána hraním motivačních scének,
nošením kostýmů, psaním deníků ...

Historie

První celotáborová hra jako
legenda, prolínající se vším

Objevují se projekty

Začali jezdit biologové

Rozdělení na dvě soustředění
matematicko-fyzikální a biologické

I po téměř dvou desetiletích se soustředění

stále vyvíjí a proměňuje. stále bude,

alespoň do té doby, co na něj budou jezdit

mladí lidé ochotní poznávat nové věci!

A
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První samostatný matematicko-
fyzikální tábor se konal v Rotavě
roku 1987. Jeho oddělení od původ-
ního velkého Běstvinského mate-
matického, fyzikálního, biologické-
ho a chemického tábora je nyní už
opředeno legendami.

Protože trh zaplavily elektro-
nické přístroje za přístupné
ceny, vozíme na soustředění
více osciloskopů, počítačů,
zdrojů napětí, laserových diod
a dalšího vybavení, se kterým
můžeme experimentovat. A i to
je zábava!

Hudba sférHudba sfér

2001

Neviditelná Univerzita
(inspirováno T. Pratchettem)

Neviditelná Univerzita
(inspirováno T. Pratchettem)

Staří MayovéStaří MayovéEnergie

2002

Síly a interakceSíly a interakceOstrov pokladůOstrov pokladů

2003 Tři mušketýři
( ováno em)inspir A. Dumas

Tři mušketýři
( ováno em)inspir A. Dumas

Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenší na celém světě.
Stanu se menším a ještě menším,
až budu nejmenší na celém světě.

2004

Rezonance

Kolonizace

2005

Mnoho mladých lidí má zájem o matematiku a fyziku

a jsou ochotní trávit své prázdniny aktivně a tvořivě.

Mnoho mladých lidí má zájem o matematiku a fyziku

a jsou ochotní trávit své prázdniny aktivně a tvořivě.

Lidé
Vedoucí soustředění jsou
studenti a zaměstnanci
Matematicko-fyzikální fakulty,
ale i zkušení učitelé ze škol či
další spřízněné duše.
Dohromady tvoří tým lidí, kteří
jsou ochotní pro zdar tábora
vydat ze sebe to nejlepší.
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Léto 2005

Celý tým je rozdělen,
podobně jako program, na
dvě skupiny, které pracují
zdánlivě nezávisle, ale ve
skutečnosti se vzájemně
podporují a doplňují.

Budoucnost

Zájem účastníků o náš tábor, ale i jejich úspěchy v dalším studiu nás přesvědčují, že naše práce má smysl. Je báječné vidět mladé lidi se
zájmem o přírodní vědy, kteří se nebojí zkoumat svět kolem nás a není jim na obtíž při tom používat i vlastní hlavu a ruce. Zaujal vás náš
tábor? Napište nám!

Druhou část programu tvoří tzv. mimoodborný program. Pro každý rok je připravena zajímavá a
propracovaná celotáborová hra. Odpolední hry jsou pospojovány do poutavého příběhu, tzv. legen-
dy, která vyústí v rámci celodenní závěrečné hry. Některé večery a noci vyplňují kratší aktivity, které
mohou i nemusí být navázány na legendu. Mimoodborný program pomáhá vytvořit a hlavně udržet
během celého tábora přátelskou atmosféru, která je nezbytná k efektivní práci i v rámci odborného
programu.

Snažíme se rozvíjet i ty oblasti, které
jsou důležité nejen pro školu, ale i pro
život ...

... ale také chceme, aby účastníci měli možnost se
během tábora odreagovat, pobavit a zažít něco neobvyk-
lého.

Komunikace

Tvořivost

Spolupráce

Logické myšleníLogické myšlení

Zábava

Výzva

Mimoodborný programMimoodborný program

Mimoodborný program vychází z prin-
cipů osobnostně-sociální výchovy a
výchovy prožitkem. I když jednotlivé
hry a aktivity slouží také k odreagová-
ní, pobavení a protažení těla, jejich
hlavním cílem je rozvíjet dovednosti
účastníků v různých oblastech.
Propracovaností mimoodborného
programu převyšuje naše soustředě-
ní ostatní podobné akce pořádané
v naší republice.

Kromě speciálně připravovaných aktivit mají na našem
soustředění místo i typicky táborové věci jako večerní
muzicírování, táborák nebo celodenní výlet.A i když to zní
neuvěřitelně, tak zbývá i nějaký volný čas na klábosení
nebo sport.


