Jednota českých matematiků a fyziků – pobočka v Ústí nad Labem
SUMA – Společnost učitelů matematiky JČMF .
Katedra matematiky a katedra fyziky PřF UJEP v Ústí nad Labem
Krajský úřad Ústeckého kraje
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Pozvánka na
Letní školu matematiky, fyziky a informatiky
Varnsdorf 2009
Termín: od pondělí 6. července do neděle 12. července 2009
Místo konání: Varnsdorf – areál SŠS a CR
Srdečně vás zveme na Letní školu matematiky, fyziky a informatiky pro děti po 6. – 9. ročníku ZŠ a
studenty SŠ, kteří se nebojí matematiky a fyziky ani o prázdninách. Letní škola proběhne v areálu
Střední školy služeb a cestovního ruchu ve Varnsdorfu (www.sosvdf.cz).

Z nabízeného programu Letní školy:
Účastníkům školy nabídneme program v rozsahu 26 hodin přednášek a seminářů, obsahujících
zajímavá témata zaměřená na některé nové poznatky matematiky, fyziky a informatiky, na řešitelské
dovednosti úloh MO a FO a podobných soutěží.

Přednášek není třeba se bát !
Nejdůležitějším klíčem k výběru přednášejících je to, jak si při výkladu umějí hrát. Podrobný program
bude zaslán spolu s pokyny účastníkům.
Zbývající čas bude věnován sportu ( volejbal a jiné míčové hry, turistika, … ) a dalším obvyklým
táborovým činnostem.
Další informace získáte také na
http://katmatprf.ujepurkyne.com/KMA_jcmf_skola.asp.

Finanční podmínky:
• Celková cena Letní školy pro jednoho účastníka zahrnující ubytování, stravování, odměnu
přednášejícím a pedagogickému dozoru a výdaje za doprovodný program činí 1 600,-Kč. Cena je
poměrně nízká, jelikož na tuto akci přispívá Krajský úřad Ústeckého kraje a také JČMF.
• Celkový poplatek za celou dobu pobytu bude hrazen bezhotovostním převodem na účet ústecké
pobočky JČMF předem. V případě potřeby je možné požádat o vystavení faktury, potřebné informace
zašlete na adresu
pavla.hofmanova(zavináč)ujep.cz.
• Pokyny k bezhotovostní platbě: Příslušnou částku poukažte do 31.6.2009 na účet ústecké pobočky
JČMF číslo 882 224 339 / 0800, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo účastníka.
Další informace:
Program školy je koncipován tak, aby v rámci přednášek, seminářů i dalších částí programu byl
prostor i pro sport a zábavu. K dispozici bude tělocvična, venkovní hřiště, atd. Součástí programu
bude i noční pozorování hvězd a zajímavé fyzikální pokusy v přírodě.
Přihlášku (kterou najdete také na výše zmíněné webové adrese) odešlete nejpozději do 10. června
2009. Přihlášení obdrží do 25. června 2009 podrobné pokyny pro účastníky školy. Jakékoli dotazy
adresujte na pavla.hofmanova(zavináč)ujep.cz., tel.: 475 283 315 nebo mobil: 608 110 866. Pro
inspiraci doporučujeme prohlédnout si stránky z minulých letních škol, naleznete zde podrobný
program i fotografie z odborné a neodborné činnosti.
Na shledání ve Varnsdorfu se těší za organizační a programový výbor
Jiří Cihlář, Pavla Hofmanová, Magdalena Krátká, Robert Seifert, Lenka Součková.

