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2013 – 2014
Posláním této soutěže je rozšíření vědomostí dětí a mládeže o energetice a ekologii, osvojení si zásad
zodpovědného chování k životnímu prostředí, zvýšení bezpečnosti dětí a v neposlední řadě oživení náplně
volného času dětí, mládeže i jejich rodičů.
České Budějovice 22.4.2014

Tisková zpráva MEA 2013 – 2014 č. 10
Vyhlášení vítězů 4. stupně 6. ročníku soutěže
Malé energetické akademie 2013 - 2014

na akcích projektu ObjevTo

Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje pozvala ve dnech 2. - 16. dubna
2014 soutěžící Malé energetické akademie do světa Objevária, které
v rámci projektu ObjevTo připravilo pro děti programy s názvy: Barvy a
světla, Optické klamy, Magnetické hry a Vítejte v království.
Ve středu 2.dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje program Objevária s názvem Vítejte v království. Lektoři Objevária
navštívili oddíl Čtyřlístek České tábornické unie v klubovně v Lannově
loděnici v Českých Budějovicích. Oddíl Čtyřlístek se umístil ve 4. stupni
soutěže na 3. místě v kategorii Velkých skupin. Děti se poučily o sociálním
hmyzu, o tom, že mravenci komunikují feromony, jak se vyvíjí včela a jaká
různá "zaměstnání" si během života vyzkouší a také jak spolu včely
komunikují. Lektoři měli připravené hry, které pomohly dětem lépe
porozumět způsobu života tohoto hmyzu a lépe si informace zapamatovat.
Ve středu 9. dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje program Objevária s
názvem Barvy a světlo. Lektoři Objevária v Divadle u Kapličky připravili program pro děti z Pionýrské
skupiny Český Krumlov, Rodinného centra Rozárka, Městské charity z nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež JILORO – SRDÍČKO a z Turistického oddílu Ježci. Děti vytvářely světelné obrazy, malovaly světlem.
Vítězné kolektivy 4. stupně soutěže Malé energetické akademie si převzali pěkné ceny – čelovky a
společenské hry od sponzora soutěže E.ON ČR.

Ve středu 9. dubna 2014 a ve čtvrtek 10. dubna 2014 zorganizovala Rada dětí a mládeže Jihočeského
kraje program Objevária s názvem Optické klamy. Lektoři Objevária připravili pokusy s optickými klamy pro
děti Pionýrské skupiny Střelka Čestice a ze ZŠ Bezdrevská pro třídu 9.A, která se ve 4. stupni soutěže Malá
energetická akademie 2013 – 2014 umístila na 2 místě v kategorii Třídní kolektiv. Lektoři promítali velmi
zajímavé optické klamy, některé viděly děti na papíře, některé v knize. Děti bavilo vyhledávat v obrázcích
různé pohledy. Všechny děti si také vyrobily nějaký model, největší zájem byl o zelené dinosaury.
Poslední z akcí Objevária byl ve středu 16. dubna 2014 program Barvy a světlo. Lektoři Objevária připravili
program pro děti ze spolku 1. středisko Zálesák – oddíl Strážci. Děti dokonce světlem namalovaly název
svého oddílu. Oddíl Strážci se umístil ve 4. stupni soutěže Malá energetická akademie na 2. místě a od
sponzora soutěže E.ON ČR obdržel odměny – čelové svítilny.
Před soutěžícími stojí poslední úkol s názvem Energetický štítek, který rozhodne o celkovém vítězi 6.
ročníku soutěže v kategorii Jednotlivec, Malá skupina, Velká skupina a Třídní kolektiv. Celkoví vítězové
budou vyhlášeni a odměněni 23. května 2014 na akci Bambiriáda u Sportovní haly v Českých Budějovicích.
Více informací na www.radambuk.cz nebo na www.energeticka-akademie.cz.
Organizátor:
RADAMBUK - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje
Kontaktní adresa: Husova 45, Č.B.
Tel.: 775 644 101
E-mail: kancelar@radambuk.cz
Web: www.radambuk.cz

Mediální partneři:

Vybrané fotografie z akcí
Vítejte v království 2.4.2014

Optické klamy 9. – 10.4.2014

Sponzor:

Barvy a světlo 9.4.2014

Barvy a světlo 16.4.2014

