Ozvěny z 6. Dětské vědecké konference
na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze
I letos se naši žáci zúčastnili Dětské vědecké konference PF UK v Praze a svým umístěním
na konferenci opět potvrdili kvalitu vědeckých prací, které na konferenci naši žáci prezentují.
Letošní, už šestý ročník konference, uvítal Filipa a Davida Vlčka (10 let) a Adama Blahu
(13 let) a poskytl chlapcům spoustu zážitků, zábavy, poznání, ale také seznámení
s akademickým prostředím. Adam Blaha si k tomu přidal i krásné 3. místo ve své věkové
kategorii. Proto se chtěli o své pocity podělit a zde jsou jejich postřehy:
V pátek 4.11. a v sobotu 5.11. se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
konala 6. Dětská vědecká konference. Dětská vědecká konference je unikátní akce, která se
na našem území koná. Na vědeckou konferenci se mohou přihlásit všichni mladí vědci
z Česka a dokonce i ze Slovenska ve věku 10-18 let. Celkem se zúčastnilo 72 mladých vědců.
Na vědecké konferenci tito mladí vědci prezentují své prezentace nebo postery na témata: živá
příroda, neživá příroda, lidské tělo, chemické pokusy a Hi-tech. V porotě jsou většinou
zkušení vědci a učitelé z Karlovy univerzity nebo také studenti. Ti hodnotí ty nejlepší
prezentace a nakonec vyberou z každé kategorie tři nejlepší, které ocení diplomem a cenami.
Z naší školy jsem se zúčastnil já, Adam Blaha z 8.B s prezentací na téma „Chameleon
jemenský, aneb všechny barva světa“, ale taky Filip a David Vlčkovi s prezentací na téma
„Vinohradský rybník“. Já jsem dosáhl velkého úspěchu, když jsem se umístil na třetím
místě ve své kategorii. Obhájil jsem tím umístění v nejlepších třech místech z loňského
roku, kde jsem skončil první.
Adam Blaha
Jsme rádi, že jsme se mohli zúčastnit této konference. Nejprve jsme se styděli, ale potom jsme
zjistili, že to bylo všechno v pohodě. Líbily se nám všechny prezentace a jsme rádi, že se nám
to povedlo. Mnoha cizím lidem jsme ukázali svou prací o Vinohradském rybníku krásný
kousek Uherského Brodu. Našli jsme si tam také kamaráda Jáchyma Holečka z Kladna, který
měl prezentaci na posteru a povídal o tom, jak zachránit rysa. Zúčastnili jsme se také exkurze
pod názvem Po stopách zločinu a můj bratr David byl vybrán za detektiva a dělal různé
pokusy.Děkujeme všem, co nás podporovali.
Filip a David Vlček
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy, Adamovi blahopřejeme
k umístění a všem přejeme další úspěchy a hodně elánu v jejich badatelské činnosti.

