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Pevnost poznání
▶

zábava pro celou rodinu

▶

150 interaktivních exponátů

▶

digitální planetárium

▶

vzdělávací programy pro školy i širokou veřejnost

▶

konference, workshopy, přednášky

▶

výstavy, koncerty, divadlo

▶

programy pro seniory a handicapované

Vážení učitelé, milí příznivci poznání a vědy,
Pevnost poznání vstoupila do druhého roku provozu a jsme velmi rádi, že Vám
můžeme opět přinést vylepšené a pro Vaši potřebu přizpůsobené výukové programy a volnočasové aktivity. Výukové školní programy se postupně staly páteří
činnosti Pevnosti poznání. Během prvních tří semestrů provozu jsme nasbírali obrovské množství podnětů přímo od Vás, ale i prostřednictvím odborného
testování, kterého se mnoho z Vás a Vašich žáků zúčastnilo, a umožnilo nám
tím výukové programy pedagogicky dále zdokonalovat. Za to bych Vám touto
cestou rád poděkoval, neboť díky tomu tvoříme programy nejen pro Vás, ale
i společně s Vámi, a posouváme tak společně hranice pedagogiky na poli neformálního vzdělávání v ČR dále.
Odborná pedagogická práce a testování, které nemá rozsahem v Evropě ani
ve světě obdoby, budou na Pevnosti poznání dále pokračovat. Každá skupina
se tedy nyní může zapojit do programu testování neformálního vzdělávání
a stát se součástí unikátního výzkumu, jenž zásadním způsobem zlepší neformální pedagogiku v science centrech nejen u nás.
Nabídka samotných výukových programů je pro snazší orientaci rozdělena
na jednotlivé ročníky a předměty. Na našem webu budete moci snadno dohledat návaznost na rámcové vzdělávací programy a zjistit, který program
se Vám do výukového plánu nejlépe hodí. V brožuře najdete také soupis
odpoledních aktivit a kroužků.
V Pevnosti poznání jsou poznávání a věda zábavou a dobrodružstvím. Pedagogům se v tomto ojedinělém prostředí snažíme pomoci v jejich každodenní práci. Doufáme, že díky dlouhodobé spolupráci se stane neformální vzdělávání
užitečnou pomůckou pro Vaši výuku.
Naší filozofií je, že každý člověk se pod vlivem správných podnětů může proměnit v zapáleného vědce. Vždyť už podle antických filozofů je touha po poznání jednou z nejpřirozenějších vlastností člověka.
Dovolte mi na závěr ještě vřeleji poděkovat za Váš dosavadní obrovský zájem o naše vzdělávací programy. Množství pozitivních ohlasů nás denně nabíjí energií a vědomím, že práce, kterou odvádíme, má smysl.
Náš tým univerzitních odborníků, studentů a zaměstnanců centra popularizace vědy se těší, až se s Vámi v Pevnosti opět
setká. 

Se srdečným pozdravem

Jakub Ráliš, programový ředitel Pevnosti poznání

Školní výlety
V Pevnosti poznání Vás i s Vaší třídou (nebo větší
skupinou) s radostí uvítáme na výpravě za vědou
a objevováním.
Návštěva se dá koncipovat podle vašich potřeb
a časových možností a může být bez problémů
i celodenní. Minimálně si však vyhraďte půlhodinu na jednu expozici (máme 4). Vždy jsou k dispozici vyškolení animátoři (studenti Univerzity Palackého), kteří vás provedou a poskytnou zajímavé
informace k interaktivním exponátům.

▶

Kontakt: skolypevnost@upol.cz

Zvýhodněné vstupné pro skupiny je 50 Kč
do všech 4 expozic a je možné také přikoupit
návštěvu planetária za 20 Kč. Pedagogický doprovod je zdarma.
Pokud plánujete výlet do Pevnosti poznání, kontaktujte nás prosím na adrese skolypevnost@
upol.cz, abychom o vás předem věděli a byli připraveni.
Stejně tak nás neváhejte kontaktovat, pokud máte
specifické požadavky nebo například žáky se speciálními potřebami.

třída

Školní výukové programy
Naši koordinátoři a odborní garanti vytvořili pestrou nabídku, ze které si bez problémů vyberete tak, aby
program doplňoval vámi probíranou látku v době návštěvy.

FYZIKA
od str. 12

ZEMĚPIS
od str. 18

CHEMIE
od str. 30

BIOLOGIE
od str. 36

HISTORIE
od str. 42

MŠ

Barevné planety, Fyzika
nejen z kuchyně

Voda v jednom kole

Pohádkový svět
matematiky

Lidské tělo jako puzzle,
Podmořské dobrodružství

Život v pevnosti,
Tvrdá doba kamenná

ZŠ 1.

Barevné planety, Fyzika
nejen z kuchyně

Voda v jednom kole

Pohádkový svět
matematiky

Lidské tělo jako puzzle,
Podmořské dobrodružství

Život v pevnosti,
Tvrdá doba kamenná

ZŠ 2.

Živá sluneční soustava

Voda v jednom kole

Tvary světa

Lidské tělo jako puzzle,
Podmořské dobrodružství

Život v pevnosti,
Tvrdá doba kamenná

Nabídka samotných výukových programů je v brožuře rozdělena na jednotlivé třídy a předměty pro
snazší orientaci. Všechny výukové programy jsou velmi pečlivě připraveny tak, aby navazovaly na rámcové
vzdělávací programy (RVP). Můžete je tedy zařadit do výukového plánu a nejedná se „pouze“ o zábavně
strávené dopoledne mimo školu. V zadní části brožury najdete také komplex odpoledních aktivit a kroužků.

ZŠ 3.

Živá sluneční soustava

Nezadržitelná voda

Tvary světa

Jedinečné vlastnosti vody

Záhada Olomoucké
pevnosti

ZŠ 4.

Živá sluneční soustava

Když přijde velká voda,
Vodstvo České republiky

Tajemství šifer

Jedinečné vlastnosti vody,
Svět pod vodní hladinou

Záhada Olomoucké
pevnosti, Středověká bašta
vzdělanosti

Podrobnosti k návaznosti na RVP a získaným klíčovým kompetencím najdete na www.pevnostpoznani.cz/
proskoly nebo vám bližší informace podá koordinátor programu.

ZŠ 5.

Vodstvo České republiky,
Sluneční soustava

Tajemství šifer

Svět pod vodní hladinou,
Pěvecké sbory rybníků

Záhada Olomoucké
pevnosti, Středověká bašta
vzdělanosti

ZŠ 6.

Sluneční soustava, Kouzlo
starých map

Nudná čísla?

Med nejen do čaje

Pěvecké sbory rybníků,
Dravci v rostlinné říši

Prohnilí Římané
v Olomouci

▶

Všeobecné dotazy: skolypevnost@upol.cz

Jak to funguje?
Nabídka programů platí v době od 1. 9. 2016 do 30. 6. 2017.
Programy začínají v 9.00 a 11.00.
Cena vstupného za žáka: 30 až 50 Kč (dle programu), učitelský doprovod vstup zdarma
Děti se učí v jednotlivých expozicích nebo v chemicko-biologické laboratoři. Program trvá zhruba 90 minut a je rozdělen do dvou částí po 45 minutách. Pouze v případě, že skupina čítá méně jak 12 žáků, je
možné realizovat program v 45 minutách.
Vybírat můžete z tabulky podle jednotlivých předmětů a tříd na str. 9. V katalogu dále naleznete anotace
a kontakt na jednotlivé koordinátory, kteří vám ochotně sdělí podrobnosti a domluví se s vámi na termínu
objednání.
Pokud byste chtěli výukový program spojit s prohlídkou muzea, je možné přikoupit zvýhodněný
vstup za 50 Kč.

ZŠ 7.

Jak pohnout Zemí?

Sluneční soustava, Kouzlo
starých map, Člověk a voda

Matematické hádanky
a rébusy

Med nejen do čaje

Dravci v rostlinné říši,
Odpudiví nebo kouzelní

Dvě středověké zastávky
v Olomouci

ZŠ 8.

Světlo na cestách,
Usměrněné světlo,
Spektrum záření

Člověk a voda, Kouzlo
starých map, Nespoutané
hvězdy

Matematické hádanky
a rébusy

Med nejen do čaje,
Záhadná látka beze jména,
Kuj železo, dokud je žhavé

Odpudiví nebo kouzelní,
Chemie zažívání

Třicetiletá válka a Barokní
perla

ZŠ 9.

Světlo na cestách,
Usměrněné světlo,
Spektrum záření

Kouzlo starých map,
Nespoutané hvězdy

Matematické hádanky
a rébusy

Med nejen do čaje,
Záhadná látka beze
jména, Kuj železo, dokud
je žhavé, Radonová stopa

Chemie zažívání,
Neuvěřitelná evoluce

Smutná Olomouc

SŠ

Světlo na cestách,
Usměrněné světlo,
Spektrum záření

Logické hádanky

Radonová stopa, Stanovení
vápníku v mléčných
výrobcích, Nepovedený
koktejl

Neuvěřitelná evoluce

Prohnilí Římané
v Olomouci, Dvě středověké zastávky v Olomouci,
Třicetiletá válka a Barokní
perla, Smutná Olomouc

Nespoutané hvězdy

Programy jsou přizpůsobeny také dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami (více na str. 56)
Bonusové programy najdete na str. 47
Vědecké kroužky na str. 53
Programy pro seniory na str. 58
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MATEMATIKA
od str. 24

Pevnost Poznání | Všeobecné informace

Více informací na www.pevnostpoznani.cz

fyzika

Fyzika nejen z kuchyně
▶
▶

Cílová skupina: MŠ + 1. třída ZŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Všimli jste si někdy, kolik fyzikálních procesů a zákonů nás obklopuje? Chtěli byste některým z nich
přijít na kloub? Tak schválně, kdo z vás ví, proč slepička nerozmáčkne vajíčko nebo proč se nedokážete napít dvěma brčky? Nevíte? Tak neváhejte a rozluštěte nejen tyto záhady společně s námi!

Barevné planety
▶
▶

Cílová skupina: předškoláci, 1. třída ZŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Pojďte se s námi podívat za hranice naší atmosféry a seznamte se prostřednictvím komentované
prohlídky nejen s planetou Zemí, na které žijete, ale i s ostatními planetami naší sluneční soustavy.
Poznáme jejich charakteristické znaky a po promítání v planetáriu si upevníme získané poznatky
výtvarnou aktivitou. Vytvoříme vlastní planety a sestavíme sluneční soustavu.

Živá sluneční soustava
▶

Cílová skupina: 2.–4. třída ZŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Pojďte se s námi podívat za hranice naší atmosféry a seznamte se prostřednictvím komentované
prohlídky nejen s planetou Zemí, na které žijete, ale i s ostatními planetami naší sluneční soustavy.
Poznáme jejich charakteristické znaky a po promítání v planetáriu si upevníme získané poznatky
pohybovou aktivitou. Díky tajemnému kufru každý zastoupíme určitou planetu a z chaosu vytvoříme fungující pohyblivý model sluneční soustavy.

12

Pevnost Poznání

| Fyzika

▶
▶

Cílová skupina: 7. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Víte, jak si usnadnit práci? Tak s touto otázkou si lámali hlavu mnozí stavitelé již v dávných dobách. Odpovědí jim byly jednoduché stroje, které jim šetřily síly a prakticky i čas. Při návštěvě tohoto výukového
programu se žáci formou zajímavých úkolů a her seznámí s principy jednoduchých strojů. Poznají, že řada
předmětů, které například v domácnosti běžně používají, jsou v podstatě jednoduchými stroji. Dále si
zábavnou formou procvičí některé fyzikální a matematické pojmy.

▶

▶

Jak pohnout Zemí?

Kontaktní osoba (sekce fyzika)
Roman Chvátal
roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Pevnost Poznání

| Fyzika
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Světlo na cestách
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Položili jste si někdy otázku, co je to světlo? Proč vidíme věci pod hladinou v jiném místě, než doopravdy
jsou? Jak fungují optické kabely nebo optická čidla? Ukážeme si, jak putuje světlo přes různá optická rozhraní, podíváme se do nitra optického kabelu a zjistíme, jak může fungovat objemové čidlo nepřístupné
nádrže. Ke zdárnému konci našeho bádání nás dovede řada propracovaných exponátů a nenásilný přístup lektora.

Usměrněné světlo
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Dokážeme nějak ovlivnit pohyb světelné vlny? K čemu bychom mohli takto ovlivněné světlo využít? Pojďme společně najít odpovědi na tyto otázky! Objasníme si vlnové vlastnosti světla a ukážeme si, jak využít
světla v defektoskopii či k vytvoření 3D obrazu. Při výuce využijeme propracované exponáty a zajímavé
pomůcky, jako jsou umělé polarizační filtry či přírodní polarizátory.

Spektrum záření
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Jaké typy záření k nám přichází z vesmíru? Z čeho se skládá viditelné záření? Jak ovlivňuje teplota těles
jejich vyzařování elektromagnetického záření? Proč laser svítí úplně jinak než obyčejná žárovka? Pojďme
si objasnit princip fungování obyčejné žárovky nebo fluorescenčních barviv. Programem nás provede
zkušený lektor a využijeme řadu propracovaných exponátů.

Pevnost Poznání

| Fyzika
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zeměpis

Voda v jednom kole
▶
▶

Cílová skupina: MŠ, 1.–2. třída ZŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Živá voda je nejen součástí všeho nezbytného, co nás obklopuje, ale mezi jiné její vlastnosti patří
i neustálý koloběh v přírodě. Téma je podáno hravou formou a neopomene zmínit základní části
učiva, jako je skupenství vody, výskyt vody v přírodě, základní části koloběhu vody a význam vody
pro život. Pokud žáky o všem zmíněném nepřesvědčí vlastnoručně dotvořený výukový list, naše
exponáty rozhodně.

Nezadržitelná voda
▶
▶

Cílová skupina: 3. třída ZŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Povodňové situace jsou v naší krajině častým jevem a je dobré jim porozumět. Povodně patří mezi
přirozené přírodní jevy, které krajinu obohacují a jsou pro ni velkým přínosem. Opačný pohled má
však člověk, pro kterého představují nebezpečí a ohrožení. Žáci se o tématu učí u našeho exponátu
– zátopového modelu Olomouce. Na závěr si hravou formou vyzkouší, jak postupovat v případě
hrozícího nebezpečí a nutnosti evakuace. Takže pozor, voda už nám je v patách!

Kouzlo starých map
▶
▶

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332
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▶
▶

Cílová skupina: 4. třída ZŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Představte si povodeň. Povodňová vlna se valí městem, ohrožuje naše majetky a v extrémních případech i naše
životy. Nejrozumnější řešení v této situaci je sbalit se a rychle se ukrýt do bezpečí. O tom, jak a s čím, se naučíte
snadno a rychle s naším evakuačním zavazadlem. Uděláte si konečně jasno, co znamená vodní stav, zvýšený
průtok a co to vlastně je ta stoletá voda. Ale abychom o povodních nemluvili jen ve zlém, díky dokumentárnímu
filmu z prostředí litovelského Pomoraví se přesvědčíte také o jejich nenahraditelné úloze pro existenci kriticky
ohrožených živočichů.

▶

Dovedete si představit svět bez mapy? Asi jen obtížně. Mapy jsou všude okolo nás, jsou nezbytné pro mnoho povolání a neobejde se bez nich žádná dovolená. Mapy jsou srozumitelné a plné
informací, ale jak vypadaly mapy před mnoha stoletími? Třeba ve starověkém Řecku, před tisíci
lety nebo v době Kryštofa Kolumba? Byly stejné jako dnes, nebo se něčím lišily? Kdo mapy tenkrát
kreslil a pro koho? Kdo v nich uměl číst a uměli bychom v nich číst také? Je spousta otázek, které
nad ukázkami starých map sami zodpovíte. A možná na nich najdete něco záhadného. Tak se na ně
přijďte brzy podívat.

Když přijde velká voda

Kontaktní osoba (sekce ZEMĚPIS)
Jitka Doležalová
jitka.dolezalova@upol.cz , tel. 735 715 332

Pevnost Poznání

| Zeměpis
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Vodstvo České republiky
▶
▶

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Na slepé mapě vodních toků v České republice není vždy jednoduché se vyznat. S naší průpravou se
naučíte číst georeliéf, pojmenujete si základní geomorfologické celky a ujasníte si, proč se naší zemi
někdy říká „střecha Evropy“. Zároveň si zopakujete nejvýznamnější sídla na našich tocích. To vše
vám pomůže hravě se zorientovat ve fyzicko-geografické mapě. A nakonec si nově nabyté znalosti
otestujete při hledání průběhu nejvýznamnějšího moravského toku.

Sluneční soustava
▶
▶

Cílová skupina: 5.–7. třída ZŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Chcete se proletět sluneční soustavou? Vezmeme vás na jedinečnou cestu ze Země až ke vzdáleným
světům na jejím okraji. V prostoru mezi Merkurem a Neptunem narazíme na nejrůznější planety
a jejich měsíce, které se od sebe nemohou více lišit, jelikož příběhy jejich vzniku se vzájemně prolínají. Je možné najít na jiných planetách život? Nachází se na jiných planetách kapalná voda, tedy
jedna z podmínek vzniku života? Těmhle věcem můžeme společně přijít na kloub!

Člověk a voda
▶
▶

Cílová skupina: 7.–8. třída ZŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Člověk je voda, a to hned ze tří čtvrtin. Na vodě jsme existenčně závislí, a to nejen pro její význam
jakožto tekutiny. Voda je základem pro vše živé i neživé, ale přesto jsou její zásoby ve světě omezené a nerovnoměrně rozložené. Ukážeme si, jak vypočítat dostupné zásoby pitné vody ve světě.
Navíc se přesvědčíte, že virtuální voda je pojem, který je stejně aktuální jako koncept trvale udržitelného rozvoje nebo omezenosti přírodních zdrojů. Přijďte se dozvědět, kolik vody se spotřebuje
pro výrobu jedné bavlněné košile a co můžete udělat vy sami pro snížení spotřeby vody a její dostupnosti v rozvojových a ohrožených oblastech celého světa.
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Nespoutané hvězdy
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz, tel. 735 715 334

Proč se tělesa pohybují po obloze? Pohybuje se Slunce vždy zleva doprava? Co způsobuje změny fází Měsíce? Tohle
a mnoho dalších informací se dozvíme během výuky v planetáriu. Díky jeho kopuli si ukážeme bod, kolem kterého
zdánlivě rotují všechny ostatní objekty a vysvětlíme si, jak poloha Slunce ovlivňuje změny ročních období.
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Pohádkový svět matematiky
▶
▶

Cílová skupina: předškoláci a 1. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Přesvědčte se s námi, že matematika není vůbec žádný strašák. Přijďte se ponořit do tajů pohádkového světa matematiky, který je protkán kouzelnou geometrií. Formou zábavných her a pohybových aktivit se společně seznámíme se základy matematického myšlení. Každý si také vytvoří svůj
originální obrázek z geometrických útvarů – fantazii se tu meze rozhodně nekladou. Matematika
se tak stane pro děti nekončící hrou a zábavou.

Tvary světa
▶
▶

Cílová skupina: 2.–3. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Aniž si to někdy uvědomujeme, matematika se vyskytuje všude kolem nás. V tomto programu žáci
odhalí kouzlo matematiky v podobě geometrie. Prostřednictvím zajímavých úkolů a pohybových
aktivit si hravě zopakují základní rovinné a prostorové geometrické útvary. Zábavnou formou si
také procvičí geometrickou představivost, díky které dokáží vnímat svět kolem sebe jako geometrické obrazce a tělesa.

Tajemství šifer
▶

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Máte ve třídě milovníky kryptografie, kteří si rádi posílají tajná psaníčka mezi sebou? Tak neváhejte
a přijďte na výukový program, při němž si děti zábavně propojí matematiku s šiframi. Sedět tu určitě nebudou, pohybovou hrou si zopakují různé matematické okruhy dle vašeho výběru a ve spojení
s našimi exponáty v expozici se pokusí rozluštit zašifrované vzkazy.

24

Pevnost Poznání

| Matematika

▶

▶

Kontaktní osoba (sekce MATEMATIKA)
Pavlína Krejčí
pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Pevnost Poznání

| Matematika

25

Nudná čísla?
▶
▶

Cílová skupina: 6. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Myslí si vaši žáci, že čísla jsou nudná a nezajímavá? Navštivte s nimi výukový program, při kterém je vyvedeme z omylu, neboť čísla jsou velice důležitá a rozhodně nejsou nudná. Vždyť jsou písmem různých
vědních oborů a mají řadu zajímavých vlastností. Zábavnou formou se s některými těmito vlastnostmi
žáci seznámí a procvičí si, jak poznat prvočíslo. Také se mohou těšit na různé matematické perličky.

Matematické hádanky a rébusy
▶
▶

Cílová skupina: 7.–9. třída ZŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Chcete si zpestřit hodinu matematiky a zažít zábavu? Potřebují si vaši žáci osvěžit mozek a zároveň chtějí
zažít spoustu legrace? Přijďte a zasmějte se u různých matematických hádanek a rébusů. Pro někoho
to může být výzva, pro ostatní zase druh pobavení. Program podporuje komunikaci ve skupině a rozvoj
logického myšlení.
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Logické hádanky
▶
▶

Cílová skupina: SŠ
Kontakt: pavlina.krejci@upol.cz, tel. 735 715 335

Jednou z činností našeho mozku je zpracovávání informací. Tyto informace je důležité logicky utřídit.
Proto je potřeba si čas od času pořádně osvěžit svoji mysl a protáhnout své mozkové závity. Pro jednoho
to může být výzva, pro druhého zase trénink či druh pobavení. Přijďte a zasmějte se u známých či méně
známých hádanek a hlavolamů, které pro vás máme připravené.
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Med nejen do čaje (přírodní látky)
▶
▶

Cílová skupina: 6.–9. třída ZŠ
Kontakt: prasilova.jana@seznam.cz, zacalovar@gmail.com

Jak poznáme, zda jsme si koupili med opravdu přímo od včelaře a ne uměle dochucenou náhražku?
Jak se liší jednotlivé druhy medu? To vše se dozvíte, včetně závěrečné ochutnávky.

Kuj železo, dokud je žhavé (kovy)
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ
Kontakt: prasilova.jana@seznam.cz, zacalovar@gmail.com

Kovy patří k základním přírodním elementům. Člověk je hojně využíval už od starověku (zlato, stříbro,
měď) a používá dodnes. Pojďme se společně podívat na jejich vlastnosti.

Záhadná látka beze jména
▶
▶

Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ
Kontakt: prasilova.jana@seznam.cz, zacalovar@gmail.com

Pojďte si s námi zahrát na vědátory a rozluštit záhadu neznámé látky pomocí jednoduchých laboratorních postupů. Lekce je koncipována dle pravidel badatelsky orientované výuky – jednoho ze současných
moderních trendů výuky.
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▶

(kyseliny a zásady, chemické reakce, badatelsky orientovaná výuka)

Kontaktní osoba (sekce CHEMIE)
Jana Prášilová
prasilova.jana@seznam.cz, tel. 721 881 117
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Radonová stopa
▶
▶

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: roman.chvatal01@upol.cz

Nakoukněme pod základy našich domů či škol a objevme tajemného zabijáka jménem radon. Radonová
problematika je ve vědeckých kruzích aktuální již po několik let, avšak do povědomí široké veřejnosti
se dostává jen zřídka. Pojďme objevit zdroje radonu, skulinky, kterými proniká do našich obydlí a pochopme jeho cestu rozpadovou řadou. Závěrem se naučíme, jak se před radonem chránit a domů si
odnesete i povídání pro rodiče.

Stanovení vápníku v mléčných
výrobcích (odměrná analýza, přírodní látky)
▶
▶

Cílová skupina: SŠ
Kontakt: prasilova.jana@seznam.cz, zacalovar@gmail.com

Vápník je jedním z minerálů důležitých pro stavbu kostí. Rovněž napomáhá správné funkci srdečního
svalu a nervové soustavy. Které mléčné výrobky obsahují nejvyšší podíl vápníku?

Nepovedený koktejl (dělení směsí)
▶
▶

Cílová skupina: SŠ
Kontakt: prasilova.jana@seznam.cz, zacalovar@gmail.com

Namíchat koktejl, to umí každý. Teda skoro každý. Náš koktejl se tak úplně nepovedl. Co takhle jej
napravit a získat z něj původní suroviny? Dokážete sami zvolit nejlepší metody oddělení a provést je
ve správném pořadí? Animátor namíchá koktejl z různých surovin. Např. voda, barvivo, cukr, olej, majoránka. Cílem cvičení je oddělit směs co nejlépe z hlediska kvality.
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Lidské tělo jako puzzle
▶
▶

Cílová skupina: předškoláci, 1.–2. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Každé lidské tělo se skládá z různých částí, z nichž každá má svůj tvar a plní svou funkci. Také
je protkáno spletitou sítí cest, v nichž neustále proudí krev. Krev dodává našim buňkám výživu,
kyslík a další velmi důležité látky, které jsou nezbytné pro život. Pojďte se blíže seznámit s tímto
dokonalým strojem - lidským tělem. Staňte se nedílnou součástí úžasného koloběhu krve. Formou
zajímavých úkolů, zábavných her a pohybových aktivit si na vlastní kůži vyzkoušíme například i to,
jaké je to být 6.ou krvinkou.

Podmořské dobrodružství
▶
▶

Cílová skupina: předškoláci, 1.–2. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Ponořte se s námi do modrých hlubin moří a temných podmořských jeskyní. Život zde hýří nekonečnou fantazií, úžasnou mnohotvárností a dechberoucí pestrobarevností. Objevte tento tajuplný
svět. Na vaši návštěvu se těší hvězdnatka leopardí alias „mořská kravička“, chroustnatka středomořská, listorožec pestrý, krab pavoučí, houba komínovitá, rournatec červovitý, pérovník pštrosí,
parejnok elektrický a celá řada dalších.

Jedinečné vlastnosti vody
▶

Cílová skupina: 3.–4. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Voda je látka charakteristická unikátními vlastnostmi a neobvyklým chováním. Prostřednictvím
zajímavých pokusů se seznámíme s touto pozoruhodnou látkou a jejími fyzikálními a chemickými
vlastnostmi. Zjistíme například, proč nás voda nadnáší někdy méně a jindy více, nebo proč někteří
živočichové mohou po vodní hladině chodit a jiní zase ne.
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▶

▶

Kontaktní osoba (sekce BIOLOGIE)
Alena Vláčilová
alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333
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Svět pod vodní hladinou
▶
▶

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Odpudiví nebo kouzelní
▶

Pojďte s námi prozkoumat zajímavou cestu vody od pramene k dolnímu toku. Při našem putování nahlédneme pod vodní hladinu a seznámíme se s pozoruhodným vodním prostředím tak, jak ho ještě
neznáte. Společně se vydáme po stopách vody. Odhalíme živočichy, které voda může potkat při svých
toulkách. Podíváme se na přizpůsobení organismů, která jim umožňují žít v tekoucí, ale i stojaté vodě.

Pěvecké sbory rybníků
▶
▶

Cílová skupina: 5.–6. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

▶

Pojďte s námi nahlédnout pod pokličku zajímavého života plazů České republiky nebo zvířat ze zemí
nám vzdálených a exotických. Zjistíme, zda jsou tito živočichové vážně studení, slizcí, podivní či dokonce
nebezpeční. Jaký je jejich původ a vývoj v dospělého jedince? Čím se živí? Před kým se musí mít na pozoru
a kdo zase před nimi?

Chemie zažívání
▶

Staňte se alespoň na chvíli batrachology. Prozkoumejte zajímavý život obojživelníků České republiky.
Zjistíme, zda jsou tito živočichové skutečně studení a odpudiví nebo naopak krásní a kouzelní. Poodhalíme tajemství jejich původu a vývoje v dospělého jedince. Dozvíme se, čím se živí a před kým se musí mít
na pozoru, naučíme se rozeznávat jejich výjimečný hlas.

Dravci v rostlinné říši
Cílová skupina: 6.–7. třída ZŠ
▶ Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333
▶

▶
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Cílová skupina: 8.–9. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Jakou funkci má trávicí soustava a z čeho se skládá? Co se stane s potravou, která je pozřena? Společně
se vydáme na nezapomenutelné putování trávicím traktem, kdy se na jednotlivé části podíváme pěkně
zblízka. Staneme se totiž soustem potravy!

Neuvěřitelná evoluce
▶
▶

Masožravé rostliny představují velmi zajímavou skupinu rostlin, u nichž se vyvinula schopnost lákat
a následně i chytat kořist. Tato úchvatná skupina rostlin se specializuje na lov drobného hmyzu, některé
jsou ale schopny polapit dokonce menší obratlovce. Společně nahlédneme do světa masožravek. Dozvíme se, co to vlastně jsou masožravé rostliny, jak vypadají, jak loví a jak se pěstují.

Cílová skupina: 7.–8. třída ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Celý život je jedno velké a pozoruhodné dobrodružství, které začalo asi před 3,85 miliardami let. Nahlédneme do neuvěřitelného příběhu života na Zemi – do tajemství evoluce. Jaká překvapení a experimenty
příroda vytvořila? Víte, že byl život několikrát málem zničen?
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Život v pevnosti
▶
▶

Cílová skupina: MŠ, 1.–2. třída ZŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Jak nejlépe poznáme život v minulosti? Tak, že si ho vyzkoušíme na vlastní kůži. Pomocí vojenských
kostýmů a našeho interaktivního divadla se účastníci přenesou v čase a stanou se tak součástí historie.
Společně s námi nejen zjistí, jak vypadal život v 18. století a jak se žilo v pevnosti vojákům, ale i jak tehdejší Olomouc voněla. Pro děti je připravena kombinace hravého výukového modulu s návštěvou expozice
Věda v pevnosti. Prostřednictvím interaktivního divadla a komiksových ilustrací se děti seznámí s životem
v Olomoucké pevnosti a stanou se na chvíli opravdovými vojáky.

Tvrdá doba kamenná
▶
▶

Cílová skupina: MŠ, 1.–2. třída ZŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Jak se žilo v pravěku? Jak lidé získávali obživu v dávných dobách? Hravou formou se děti seznámí s životem
pravěkých lovců a sběračů, tedy s dobou, kdy lidé žili v jeskyních, lovili divoká zvířata a o kultuře stolování
neměli ani potuchy. Dozvíme se například, proč čmárání na stěny jeskyní bylo tak populární a co mohl mít
člověk doby kamenné k večeři.

Záhada olomoucké pevnosti
▶

Cílová skupina: 3.–5. třída ZŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Jak nejlépe poznáme život v minulosti? Tak, že si ho vyzkoušíme na vlastní kůži. Žáci jsou aktivně zapojeni
do příběhu, který se odehrává v olomoucké pevnosti. Na jeho pozadí se seznámí s budováním pevnostního města Olomouc a také s tím, jak přítomnost vojenské posádky ovlivňovala tehdejší život. Společně si
ukážeme, s jakými metodami pracuje historik a co všechno musí umět. Naučíme se číst dobové rukopisy
a pomocí dobových map společně objevíme vojenskou minulost v současné Olomouci. Program využívá
práci ve skupině a podporuje rozvoj komunikace.
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▶
▶

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Jak vypadalo středověké město a jak se liší od moderního města? A jak souvisí vzdělanost s křesťanskou
vírou? Kdo mohl být vyvoleným a uměl číst a psát? Na co se psalo a z čeho se četlo? Jak vypadala tehdejší
kniha a proč byla tak drahá? Byly v ní nějaké obrázky? To vše a mnohem více se dozvědí žáci během našeho historického bádání, které nás provede nejen středověkým skriptoriem a písařskou dílnou.

▶

▶

Středověká bašta vzdělanosti

Kontaktní osoba (sekce HISTORIE)
Kateřina Kadlecová
katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336
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Dvě středověké zastávky v Olomouci
▶
▶

Cílová skupina: 7. třída ZŠ, 2. ročník SŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Ve středověké Olomouci nás čekají dvě zastávky: první kulturní a druhá politická. Prvně nás naše historické bádání provede středověkou Olomoucí 12. století a na olomouckých památkách si ukážeme charakteristické znaky středověkých kulturních slohů. Přiblížíme si osobu olomouckého biskupa Jindřicha
Zdíka a jeho skriptorium. Ukážeme si provoz středověké písařské dílny a postup vzniku středověké rukopisné knihy. Druhá zastávka nás zavede do roku 1306. K události snad nejstaršího kriminálního případu,
tedy k vraždě Václava III.

Třicetiletá válka a Barokní perla
▶
▶

Cílová skupina: 8. třída ZŠ, 3. ročník SŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Jedním z nejděsivějších období evropského novověku byla bezpochyby třicetiletá válka. Provedeme vás
těžkými časy, kdy Evropu a České země terorizovala krutá vojska. Společně s námi zjistíte, jak se dotkla
třicetiletá válka města Olomouce a co znamenalo švédské obsazení města pro jeho budoucí vývoj. Následně si přiblížíme barokní sloh a kulturu jako podpůrný nástroj pro habsburskou rekatolizaci Evropy.
Naučíme se poznávat charakteristické znaky baroka na památkách města Olomouce a představíme si
i významné umělce barokní doby.

Prohnilí Římané v Olomouci
▶
▶

Cílová skupina: 6. třída ZŠ, 1. ročník SŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Pojďte se s námi vypravit do minulosti, konkrétně do tzv. římské doby. Co víte o Římském impériu? Co
znamená zkratka SPQR a SPQO? Jak vypadal život obyčejného římského legionáře? Mohl žít na území
dnešní Olomouce? Společně s námi zjistíte, jak se žilo v římské říši pod vládou krutých císařů a hlavně pod
velením neústupných vojevůdců. Dozvíte se plno zajímavostí ze života v době antiky a také o spojitosti
Říma a Olomouce. Odpovíme si i na otázku, proč si dnešní Olomouc vybrali římští vojáci k vybudování
dočasného tábora, který byl v roce 2001 nalezen v Neředíně. Přiblížíme si způsob práce archeologů.
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Smutná Olomouc
▶
▶

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, 4. ročník SŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, 735 715 336

Druhá světová válka se dotýkala nejen života vojáků na bojištích. Společně se podíváme na každodenní
život v Protektorátu Čechy a Morava za druhé světové války na příkladu obyvatel města Olomouce.
Zjistíme, jak se život ve městě změnil. Budeme se bavit o nehorázných výmyslech, které byly pokládané
za čistou pravdu. Zjistíte, co znamenají zlaté cihličky před některými domy v Olomouci. Následně se
podíváme na osvobození města Olomouc. Porovnáte zprávy z dobového tisku se skutečnými událostmi,
které osvobozování a následný odsun německého obyvatelstva doprovázel.

Pevnost Poznání
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b o n us o v é
p r o g r a my

Bonusové programy rozšiřují nabídku výukových
programů o zajímavá, aktuální témata.
Více na www.pevnostpoznani.cz

Případ pro detektivy
▶
▶

Geoinformatika
▶
▶

Cílová skupina: 9. třída ZŠ, SŠ
Kontakt: jitka.dolezalova@upol.cz, tel. 735 715 332

Ač si to asi neuvědomujeme, geoinformatika se vyskytuje všude kolem nás. Pomáhá například při předpovídání krizových situací, jako jsou zemětřesení nebo povodně. A když už tyto situace nastanou, tak je
pomocí GIS (geografických informačních systémů) možné účinně se s nimi vyrovnat - poslat hasiče tam,
kam je potřeba, zjistit, které přístupové cesty jsou sjízdné, nebo kde by bylo nejlepší vybudovat nemocnici. Geoinformatika využívá nejen již zmíněné GISy, ale také množství dalších moderních technologií, jako
jsou například drony, GPS nebo eye-tracking. Geoinformatika je tedy věda o mapách - jak těch starých,
historických, tak i těch nejmodernějších - dynamických, interaktivních, webových. Kromě prostého čtení
mapy se pomocí nástrojů geoinformatiky naučíte mapy také vytvářet a získávat z nich nové informace.
Říká se, že obraz vydá za tisíc slov. A co teprve mapa!
Vybírat můžete z následujících geoinformatických programů:
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Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Zločinecký život není žádný med, natož pak život vyšetřovatele - detektiva. Staňte se na malou chvíli
detektivy, kteří musí vyřešit zapeklitý případ pomocí forenzních vyšetřovacích metod. Společně se podíváme na místo činu. V laboratoři následně důkazní materiál podrobíme analýze, vyhodnotíme a na základě
zjištěných skutečností nalezneme a hlavně usvědčíme samotného pachatele.

Zoologické exkurze
▶
▶

Cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
Kontakt: alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Vyrazte s námi do terénu! Nahlédněte do živočišné říše a navštivte živočichy v jejich přirozeném prostředí.
V průběhu exkurze se seznámíme s metodami odchytu organismů. Naučíme se rozpoznávat ty nejběžnější
zvířátka kolem nás. Program exkurze se vždy přizpůsobí aktuálnímu počasí a daným podmínkám.
Zaměření:
▶

ptáci (říjen)

▶

netopýři (srpen – září)
obojživelníci (duben – červen)

▶

Navrhni si svoje město

▶

▶

Budoucnost jménem geoinformatika

▶

vodní bezobratlí (duben – červen)

▶

Co nás ohrožuje?

▶

hmyz (duben – červen)

▶

Bezpilotní systémy v mapování

▶

ptáci (duben – červen)

▶

Geoorientace – mapové hry

▶

sovy (únor – březen)

▶

Eye-tracking – sledování pohybu očí

▶

periodické tůně (březen – duben)

Pevnost Poznání
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Učíme se s ptáky a netopýry
▶
▶

Středověk jak vyšitý
▶
▶

Cílová skupina: 4.–5. třída ZŠ + 2. stupeň ZŠ
Kontakt: katerina.kadlecova@upol.cz, tel. 735 715 336

Hravou formou se žáci seznámí s podobou středověké společnosti. Společně se ocitneme na středověkém
panství. Na kopci stojí hrad, v němž pán hoduje a pořádá lovy. Ve vesnici pod ním tepe zemědělský život,
bezzemci a poddaní pracují na poli. Ve městě to žije obchodem. Řemeslníci vyrábějí zručně své výrobky.
Pan biskup nejen káže v místním kostele, ale přijde si i na slušný peníz z desátku. Středověk jak vyšitý, tak
si ho zažijeme na vlastní kůži. Hravou formou se žáci seznámí s podobou středověké společnosti.

Myslíte si, že netopýry a ptáky mohou mít ve školách jen kouzelničtí učni? Chyba! S naším programem se můžete
ve stylu školy čar a kouzel učit i vy! Tento program nabízíme spolu s našimi odbornými partnery z České společnosti
ornitologické a České společnosti pro ochranu netopýrů. Součástí programu jsou i ukázky živých zvířat ze Záchranné
stanice (netopýři, sovy, rorýsi), pro nejmenší jsou pak připraveni úžasní „zpívající“ plyšáci! Program je vhodný zejména
do výuky přírodopisu/biologie/ekologie, ale díky „univerzální“ zajímavosti těchto druhů živočichů můžeme program
zaměřit i na prvouku/zeměpis, fyziku, matematiku nebo pracovní a technickou výchovu i pro širokou veřejnost.

Budkování a krmítkování
▶
▶

To je bomba
▶

Kontakt: zacalovar@gmail.com

Co mají společného šumivé tablety, šumák nebo také šumivé bomby do vany je asi všem jasné. Která chemická reakce se skrývá za procesem šumění? Naučte se s námi vyrábět šumivé bomby do vany a můžete
zažívat „explozi“ při každé koupeli.
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Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, veřejnost
Kontakt: Evžen Tošenovský, evzen.tosenovsky@upol.cz, tel. 723 901 700

Cílová skupina: MŠ, 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ, veřejnost
Kontakt: Evžen Tošenovský, evzen.tosenovsky@upol.cz, tel. 723 901 700

Jak má vypadat budka pro ptáky, ježky, veverky nebo netopýry? Jak vyrobit krmítko pro ptáčky a čím jim v zimě přilepšit? Nejen na tyto otázky dostanete odpověď v našem přírodovědně-technickém programu, který realizujeme ve spolupráci s odborníky z Moravského ornitologického spolku. Pod vedením našeho lektora si vyzkoušíte skládání různých
typů budek a krmítek, na našich jedinečných maketách na suché zipy, případně si vyrobíte a odnesete i reálnou budku/
krmítko! Dozvíte se, jak správně stavbu budky pro konkrétní druh naplánovat, jak pracovat s technickým nákresem,
jak používat nářadí, jak budku správně vyvěsit i jak se o ni starat v dalších letech. Program je vhodný i jako zpestření
pracovní/technické výchovy a pro širokou veřejnost.
Pevnost Poznání
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vědecké
k r o už k y

Vědecká výtvarka
▶
▶

Cílová skupina: 6–9 let, 9–13 let
Kontakt: Ema Jurková, krouzkypp@gmail.com, tel. 737 413 055

Vědecká výtvarka má za cíl spojovat vědu s výtvarnou výchovou a právě kroužek vědecké výtvarky
je určen pro malé vědce a vědkyně, kteří se nebojí poznat vědu i z praktické stránky. V tomto kroužku budou děti poznávat zajímavosti z oboru vědy, ale zároveň budou rozvíjet své manuální tvořivé
schopnosti. Každý týden nahlédneme do jiného vědeckého oboru a pokusíme se jej lépe poznat
prostřednictvím aktivit, které se vážou k tématu. Děti tak mají možnost rozšířit své vědomosti
a vyrobit si vlastní výrobky, které jsou zároveň edukačními pomůckami. V hodinách se snažíme
vytvořit pozitivní atmosféru podněcující tvoření a snažíme se rozvíjet individuální projev každého
dítěte. Děti čeká mnoho zábavných aktivit, které pro ně máme připravené v tomto vědecko-výtvarném kroužku.

Vědecký dramaťák
Cílová skupina: 6–14 let
▶ Kontakt: Ema Jurková, krouzkypp@gmail.com, tel. 737 413 055
▶

Hlavním cílem vědeckého dramaťáku je spojení dramatických aktivit s vědeckou tematikou. V tomto kroužku klademe důraz na učení přímým prožitkem. Budeme u dětí rozvíjet jejich komunikativní, tvořivé, pohybové, ale také kognitivní dovednosti. V hodinách kroužku si děti s naší pomocí
vytvoří vlastní scénář s tématem vědy, který získáme pomocí improvizací nebo volného psaní. Společný tvůrčí proces bude zakončen krátkým vystoupením.

Přírodovědný kroužek
▶
▶

Cílová skupina: 8–12 let
Kontakt: Alena Vláčilová, alena.vlacilova@upol.cz, tel. 735 715 333

Baví vás biologie? Chodíte do přírody? Zajímá vás svět živočichů a rostlin? Pak je tento kroužek
určen právě vám. Prostřednictvím napínavých a zábavných experimentů, zajímavých projektů a interaktivních her nahlédneme pod pokličku nejrůznějších částí přírody a poodhalíme její zákonitosti
a tajemství. Vše si vyzkoušíme, osaháme a zjistíme, co a jak funguje. Vždyť věda je přeci zábava!
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P EVNO S T
pro všechny

Cílová skupina: děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami
a mimořádně nadaní
▶ Kdy: dle individuální domluvy
▶

Nabízíme vám dvě základní varianty:
a) úpravu běžného výukového programu dle vašich individuálních požadavků a s respektem
ke specifickým potřebám vašich studentů (simultánní překlad programu do znakového jazyka, úpravu velikosti textu, popř. přípravu pracovních listů v Braillově písmu, zjednodušení
textu po obsahové stránce, osobní asistence atp.)
b) přípravu programu nového dle individuální domluvy

Naši koordinátoři a animátoři jsou pravidelně proškolováni v oblasti speciální pedagogiky. Zároveň
je jim poskytnuta možnost odborné konzultace při přípravě a realizaci programu pro děti se SVP.
Budova Pevnosti poznání je zcela bez bariér.
Disponujeme multisenzorickým koutkem.
Připravujeme:
▶

překlad textů v informačních kioscích do znakového jazyka (videa)

▶

hlasové výstupy v informačních kioscích

▶

označení exponátů Braillovým písmem

▶

planetárium pro nevidomé

▶

indukční smyčku

▶
Kontaktní e-mail:
info@pevnostpoznani.cz

Popularizační
akce
PROGRAMY

pro seniory

Blízká setkání třetího věku
Praktická univerzita zdraví pro všechny lidi zralého věku
Pro všechny, které zajímá, jak optimálně upravit svůj životní styl a jak efektivně předcházet či alespoň zmírnit zdravotní potíže, které s sebou věk přináší, je v Pevnosti poznání připraven od poloviny září do konce roku 2016 nový, komplexně zaměřený interaktivní vzdělávací cyklus. Erudovaní lektoři vás zábavnou formou provedou třemi tematickými
oblastmi: fyziologií lidského těla, mozkovým joggingem a fyzioterapií jak ji neznáte. Propojením těchto oblastí získáte
znalosti a především praktické dovednosti, které vám usnadní přirozeně se vyrovnat s neduhy, jež s sebou věk přináší.
Více na www.pevnostpoznani.cz/nase-aktivity/

Academia Film Olomouc (AFO)
Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů, na němž přednášel legendární biolog Richard Dawkins. AFO pořádá
Univerzita Palackého již od roku 1966. Každoročně jsou tu k vidění nejlepší vědecké snímky prestižních světových produkcí, které osobně uvádějí a komentují renomované osobnosti české i zahraniční vědy. Výraznou součástí organizačního týmu jsou studenti Filozofické fakulty UP, především pak studenti pořádající Katedry divadelních a filmových studií.
Praktická zkušenost produkce jedné z největších kinematografických přehlídek v ČR je pro ně součástí kurikula a AFO
se tak stává výjimečnou edukační platformou. Ve dnech 25.-30. dubna 2017 se uskuteční jeho 52. ročník.

Veletrh vědy a výzkumu
Svátek vědy pro celou rodinu a jeden z dalších důkazů, že srdce Moravy skutečně tepe pro vzdělávání. Veletrh vědy
a výzkumu Univerzity Palackého je jednou z největších popularizačních akcí v celém kraji, jeho dějištěm jsou tradičně
prostory muzea vědy Pevnost poznání, dále areál Korunní pevnůstky a budova Přírodovědecké fakulty UP. V roce 2015
se veletrh konal po celé 2 dny a k 77 interaktivním stánkům si své obzory dorazilo rozšířit 5 000 návštěvníků.

Dětská univerzita
Univerzita pro všechny malé vysokoškoláky. Projekt přináší ojedinělou příležitost vyzkoušet si studium na vysoké škole
a nahlédnout tak pod pokličku nejrůznějších vědních oborů. Děti ve věku od osmi do dvanácti let čeká deset interaktivních přednášek z různých oborů, spojených s tradičními slavnostními akty, jako jsou imatrikulace či promoce. Vedle celé
řady zážitků a poznatků nakonec každý z mladých zapálených účastníků obdrží diplom o absolvování Dětské univerzity.
A ze zdi už ho nesundá.
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