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Prihlášky posielajte na adresu ncpvat@cvtisr.sk 

Od 14. do 27. apríla 2014 denne od 14:00 do 19:00
v Digipoint v Poluse v Bratislave
na 1. poschodí (I103)

V čase od 9:00 je priestor pre návštevy zo škôl.

SPOZNAJTE 
ZÁBAVNÚ TVÁR VEDY!

Kaleidoskop 
– Vedecká hračka

Zároveň môžete 
vyskúšať 3D tlačiareň!



Čo?  Pôvodná interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov a jednoduchých
  neškolských fyzikálnych experimentov pre malých i veľkých. 

Kto?  Vedecká hračka, občianske združenie, Banská Bystrica.

O čom? O všeličom, čo sa možno prostredníctvom hračiek 
  – najmä kaleidoskopov – naučiť, spoznať a pochopiť. 
  O sprostredkovaní niektorých tajomstiev vedy a techniky hračkou a hrou.

Pre koho? Pre všetkých, najmä pre žiakov základných a stredných škôl 
  a rodiny s deťmi.

Koľko? Vyše 70 hračiek, hlavolamov, hier a experimentov okolo 7 druhov 
  kaleidoskopov.

Aké?  Rôzne – všetky však neobyčajné a zaujímavé. 
  Veselé aj roztopašné, neočakávané aj kúzelnícke, jednoduché aj zložité,   
  zahraničné aj slovenské … 

Proste: Kaleidoskop vedeckých hračiek.

Odkiaľ? Z viac ako 20 krajín.

Prečo? Aby poznávanie, učenie sa a učenie bolo radostnou hrou.

Kontakt: Vedecká hračka, OZ, Švermova 26, 974 04 B. Bystrica; 0903-549243,  
  vedhra@pobox.sk; www.vedeckahracka.sk

3D Tlač - Technológia 21.storočia

Vystavená 3D tlačiareň Rostock Max je postavená zo stavebnice  
a používa 1,75 mm vlákno.

Konštrukcia s Delta Arm zabezpečuje:

rovnakú rýchlosť vo všetkých osiach až do 400 mm/s,
pravidelnejšie kruhové tvary nezávislé od vôle remenice,
vynikajúcu presnosť (0,018 mm).

Maximálna veľkosť tlačitelných predmetov môže mať priemer 250 mm  
a výšku 330 mm.

3D tlačiareň zapožičal klub: https://www.progressbar.sk/reprap

Kaleidoskop – Vedecká hračka


