DNY VÌDY A TECHNIKY V PLZNI

Jaké byly "Dny vìdy a techniky v Plzni" v roce 2007?
Pokraèování ze str. 1
9:25 Zábavná chemie po prvním cyklu
Po loòských zkušenostech stánek Zábavné
chemie musí být pod zámkem. Vstup je
velmi pøísnì støežen. Mùže sem jen ten, kdo
se pøes web rychle pøihlásil. Právì konèí
návštìva tøídy paní uèitelky Krùsové
z Mikulášského gymnázia.
9:30 Soutìž Heuréka zaèíná
V øadì stojí 31 žákù a studentù, vždy
jeden z každého družstva. V ruce drží obálku se zadáním soutìže. Na pokyn je tady
zaèátek soutìže. Nìkteøí hned vybíhají hledat po mìstì indicie, jiní si sedají, aby se
nejdøíve poradili o vhodné strategii.
10:00 1200 svíèek!
Neuvìøitelný zájem o výstavu. Za jednu
jedinou hodinu bylo v pracovní dílnì na
stánku Modely z pøírodních materiálù vyrobeno 1 200 svíèek.
10:45 Web vás zajímá
Mezi dvanáctou a tøináctou hodinou trhá
web nový rekord. Za jednu hodinu bylo
otevøeno neuvìøitelných 1424 našich webových stránek.
11:00 Modely autíèek na trati
Pod divadlem zaèíná Vášeò pro rychlá
kola. Nadšení je tak obrovské, že se ozývá
pištìní, výskot i nadšený potlesk.
11:20 Sleèny se šroubováky v rukách
Na expozici s názvem Co je schováno
v bednì se sleèny se šroubováky v rukách
stateènì potýkají s nelehkým úkolem složit
do funkèního stavu poèítaè, který si pøed
chvílí samy rozebraly.

vidìl, jej pøimìlo ke vzpomínce na svùj dìtský telefon vyrobený z provázku a dvou
obalù od konzerv.
13:45 Nejusmìvavìjší, nejklidnìjší...
jsou sleèny z výzkumného centra Fortech,
které návštìvníkùm vysvìtlují, co pøesnì se
dìje pøi destrukèních materiálových zkouškách. Rajèaty po nás neházejí, jelikož poèítaèové zpracování samotného dìje by bylo
èasovì nároèné. Ale z pøedtoèených videosekvencí lze získat maximum informací. Ze
strany dìtí je nejvìtší zájem o deformace
mokré køídy nebo tvarování modelíny do
formièek. Mohou k tomu použít i malý lis.
14:00 Aula plná k prasknutí ...
... protože se budou vyhlašovat Ceny.
– Cena Mladý Sisyfos 2007 Junior: vítìzem se stávají Markéta Masopustová a Barbora Šrámková.
– Cena Mladý Sisyfos 2007: vítìzem se
stává Karel Halíø.
– Heuréka, mladší kategorie: první místo
tým Gymnázia Plasy.
– Heuréka, starší kategorie: první místo
tým VOŠ a SPŠE.
Na úplný závìr se prorektor Jan Horejc
louèí s návštìvníky sloganem akce: Lidi,
pojïte si hrát.
14:50 Orientaèní bìh
Pravdìpodobnì nejvtipnìjší jsou expozice
Geopárty. Geomatematici se totiž spojili
s oddílem orientaèního bìhu Lokomotivy
Plzeò a pøipravili ve Smetanových a Kopeckého sadech netradièní orien ák. Start a cíl
je u stromu Glóbusovníku. Že v centru Plznì

zátora expozice).
14:54 Èíslo 5 žije...
... a setkat se s ním mùžete v Mìš anské
besedì na stánku Elektronika všude kolem
nás.
15:35 Živlové?
Z Budìjovic k nám letos uèitelka Lenka S.
pøivezla studenty SPŠ stavební, aby zajistili
expozici s názvem Živlové. Projev všech
studentù je však natolik osobitý, že diváky
nenechává v klidu. To jsou ti praví Živlové.
16:05 Dìti uèí dìdeèky
Milý pohled na dvojici dìtí ze ZŠ Štìnovice, která uèí dva starší pány pracovat
s interaktivní tabulí. Je patrné, že všichni
jsou zabráni do této aktivity tak, že nevnímají okolí.
16:48 Znáte ATeam?
Jedná se o skupinu uvnitø Fakulty strojní
ZÈU, která se snaží spolupracovat s prùmyslovým sektorem. Oni se podíleli na pøípravì
expozice S novými materiály by se Titanic
nepotopil. Doporuèujeme zajít si zkusit tvrdost rùzných materiálù, nebo odhalit tajemství vlivu teploty na vlastnosti výrobkù. Jen
tak mùžete zjistit, proè èlenové ATeamu
nakupují sušenky po kilech a pak je rozlámané dávají do igelitové tašky.
18:00 Konèí první výstavní den
Pomalu se louèíme s návštìvníky, budeme
pøedávat vládu nad expozicemi bezpeènostní
agentuøe a zabezpeèovacím systémùm. Ale
je ještì jedno místo, kde to žije. Na námìstí
Republiky právì zaèíná Mistrovství republiky
v požárním sportu.
18:23 To už je konec?
Na stánku Elektrické pohony a jejich navigace se pánové diví, že už je konec.
Nechce se jim opustit své elektrické miláèky.

15. 9. (2. den)
Èekáme jen na Vás

12:00 Rektor na návštìvì
Více než hodinu ze svého plného diáøe
vìnoval rektor Západoèeské univerzity
návštìvì festivalu, pøesto se mu nepodaøilo
navštívit úplnì každý stánek. Ale i to, co
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nevíte o takovém stromu? On totiž rozkvétá
jen jednou za rok - bìhem Dnù vìdy a techniky. Bìžte ho proto co nejrychleji hledat.
Nápovìda: Stromem není ani jedlièka èi
smrèek (neplést se jménem hlavního organi-

8:55 Už jsou tady!
Ještì není ani 9:00 a první návštìvníci pøicházejí. Tudíž druhý den výstavy Dny vìdy
a techniky otevíráme døíve. Náš návštìvník,
náš pán.
9:26 Poroï si svého geomata
Všimli jste si, že nìkteøí muži nosí na trièku
nalepenou malou zelenou cedulku s logem
oddìlení geomatiky FAV? Reální návštìvníci si mohou text pøeèíst nebo si podobnou
cedulku obstarat. Pro virtuální návštìvníky
podáváme vysvìtlení: Jedná se o akci
"Poroï si svého geomata": Upozornìní pro
odložené rodièe!!! Dìti poèaté v dobì konání Dnù vìdy a techniky 2007 budou pøijaty
na obor Geomatika bez pøijímacích zkoušek.
Pokud správnì poèítáme, je to šance pro
všechny dìti narozené v období od 6. do 12.
èervna 2008, které budou maturovat ve
školním roce 2026/7.
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