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Nabízí ve školním roce 2009/10:

Kroužek stavebnicových modelů
Na kroužku se seznamujeme se základy mechatroniky a robotiky pomocí unikátní
stavebnice Fischer-Technik. Ideální kroužek pro všechny, kterým už lego nestačí.
Na začátku se seznámíme s jednotlivými základními modely (převody, soukolí,
využití motorů apod.) a v další části si postavíme velký model dle vlastního návrhu.

Cena kroužku: 750 Kč / min. 30 schůzek (říjen až červen).
Schůzky probíhají každý týden v pátek od v čase 15 až 17 hod na 1. ZŠ.
Určeno pro děti od 11 let.

Informace o všech kroužcích naleznete na našem webu, kde
se také můžete přihlásit (lze i přímo na schůzce či e-mailem).

Programování pro začátečníky
Základy programování pro děti od 12 let. Naučíme se základní programové
kontrukce. Seznámíme se s různými programovacími jazyky a naučíme se
programovat v prostředí Internetu – JavaScript, PHP a další.

Kroužek bude otevřen při minimálním počtu 8 účastníků. Čas konání schůzky dle
domluvy na zahajovací chůzce. Orientačně v pondělí od 15 hod. na Gymnáziu
Pierra de Coubertina v Táboře.
Cena 990 Kč za min. 30 schůzek (říjen až červen).

Program LOGICI+

V rámci výhodného balíčku je připravena účast na akcích klubu se slevou (alespoň
1 akce měsíčně) i možnost návštěvy jakéhokoli kroužku zdarma. Další informace se
dozvíte na www.logici.net a na zahajovací schůzce.
Nově zakládáme

KRUH MLADÝCH VĚDCŮ A TECHNIKŮ
Myslíš to s vědou vážně? Pracuješ na projektu a chybí ti finace či podpora? Chtěl
bys prezentovat výsledky své práce ostatním, případně se přihlásit do soutěže?
Chceš se věnovat přírodním vědám více než ve škole? Přihlas svůj projekt!
Hlavní body činnosti KMVT: Setkávání nad projekty, návštěvy a pořádání
přednášek a diskusí, exkurze do firem a ústavů, materiální podpora projektů,
setkání s odborníky a další…
Pro zájemce o vědu a techniku vypisujeme projektové výběrové řízení,
přihlášku a podmínky najdete na webu.
Cena: ZDARMA pro vybrané účastníky.
Informace na http://kmvt.logici.net či emailu veda@logici.net.
Všechny kroužky jsou dotovány z prostředků klubu.
V odůvodněných případech jsou poskytovány slevy.
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