Střední zdravotnická škola Turnov ve školním roce 2017/2018 nabízí přírodovědný kroužek

TAJEMSTVÍ LIDSKÉHO TĚLA
Tento kroužek je určen Vám - budoucím přírodovědcům, ekologům, výživovým poradcům, lékařům
a všem hloubavým zájemcům z řad žáků 2. stupně ZŠ a nižšího gymnázia.
Témata: 1.
2.
3.
4.
5.
4.
7.
8.
9.
10.

Největší orgán našeho těla.
Nehrb se a nešmajdej!
Běž, skoč, hoď!
Nejcennější tekutina a nejvýkonnější pumpa.
Jak měníme atmosféru?
Dobrodružná cesta oběda.
Jak vnímáme svět?
Jak jsme přišli na svět?
Zklidni hormon a nebuď nervózní!
Lidské tělo pod mikroskopem – nejmenší stavební částice lidského těla.

Dle zájmu lze realizovat celý kroužek, nebo pouze vybranou jednotlivou lekci.
Přírodovědný kroužek se otevírá - jednotlivá lekce se realizuje - při počtu 10 – 20 přihlášených účastníků.
Rozsah 1 lekce (1 téma):
Termín (den a hodina konání):
Místo konání:
Frekvence konání:
celý kroužek:
jednotlivá lekce:

2 vyučovací hodiny
dle možností lektorů a dohody účastníků (PO – ČT po 14.00 h)
budova Střední zdravotnické školy (vedle nemocnice)
1 x měsíčně
dle možností lektorů a dohody účastníků (PO - ČT po 14.00 h)

Ve školním roce 2014/2015 tento kroužek SZŠ Turnov úspěšně realizovala v rámci projektu TechUp.
Projekt TechUp byl spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR, takže účast v kroužku byla
zdarma. Protože projekt skončil, činí účastnický poplatek ve šk. roce 2017/2018:
 1 osoba / celý kroužek
460 – 920 Kč (dle počtu účastníků)
 1 osoba / jednotlivá lekce
48 – 94 Kč (dle počtu účastníků)

-------------------------------------------------------------------- zde oddělte ----------------------------------------------------------------------Přihláška do kroužku „Tajemství lidského těla“
Doneste (zašlete), prosím, na adresu SZŠ Turnov, 28. října 1390, 51101 Turnov
Jméno a příjmení ……………………………………………………… datum narození ........................................................
Škola …………………………………………………………………………….…..……… třída ……………………………
Jméno a příjmení zákonného zástupce ………………………………………………………………………………………...
kontakt (mobilní telefon) ……………………………

kontakt (e-mail) ……….………….……………………………...

nehodící se škrtněte:


Hlásím se na celý kroužek v rozsahu 10 lekcí



Hlásím se na jednotlivé lekce (téma) číslo
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(zakroužkujte výběr)

