Co bys mohl/a dělat*?
Hmm... Tak asi bohužel
pro tebe nic nemáme –
ale můžeš zkusit projít
graf znovu.

Nic
Ani omylem
Zkusil/a bych to

A co třeba lingvistika?

Humanitní vědy
Navštiv stánek Matfyzu na Festivalu Fantazie!
Fantasy!

Zkus ČLO!

Lingvistika
Studium na Matfyzu

Dlouhodobou
(řešit seminář
či psát články)

Příprava na maturitu z M či přijímačky

Co tě zajímá?

Matematika

Fyzika
Jak dlouhodobou aktivitu
bys chtěl/a?

Informatika

Matika, fyzika
i informatika

Letní matematicko-fyzikální
soustředění (LMFS)
Krátkodobou
Soustředění mladých fyziků
a matematiků (SMFM)

Letní

Kdo jsi?

SŠ

Vyber si některý z táborů!

Přednášky z moderní
fyziky

Zimní škola matematiky
a fyziky (ZŠMF)

Podívat se na přednášky
Individuálně soutěžit

Jasně! Individuálně!

MKS alias PraSe

Když to bude fakt
velká výzva!

iKS

Týmově

Matematická soutěž
Náboj

Rád/a soutěžíš?

ZŠ
Kdo jsi?

Zimní
Letní škola matematiky a fyziky
(LŠMF)

Přípravný kurz z M k maturitě a ke studiu na VŠ

Všechno

Den otevřených dveří
Máme tu pro tebe
korespondenční seminář
a studentský časopis M&M

Zamysli se nad sebou a zkus to znovu!

Jasně! Individuálně!

Rád/a soutěžíš?

Pikomat MFF UK

Hlavně chci na tábor

ZŠ

SŠ

Jasně! V týmu!

Co bys rád/a?

Co bys rád/a?

Co bys rád/a?

Chci ukázat našeho robota

Náboj Junior

Letní tábor Pikomatu

Robotický den

Chci se naučit programovat

FYKOS
KSP-Z
DSEF

KSP

Ukázat, že umím programovat
Podívat se na
experimentální
pracoviště

Kasiopea
Soutěžit v týmu

Jeden den s fyzikou
Rád přijedu do Prahy

Den se spoustou
zajímavých
experimentů

Jaký typ týmové
soutěže ti sedne?

Vědohraní

* Co všechno ti může nabídnout
Matfyz, když jsi ještě na ZŠ/SŠ?

FYKOSí Fyziklání

Fyzikální Náboj

Fyziklání Online

Matfyz FEAT

Rád přijedu do Prahy nebo
na nějaké místo na Slovensku

Individuálně soutěžit

Výfuk

Soutěžit v týmu

Rád soutěžím online

Chceme si napsat projekt
a ukázat zajímavý experiment!

Chceš vědět, kde najdeš o akcích více informací? Otoč leták!

Je toho spousta – jenom si prohlédni
tento leták! Graf by ti měl pomoct
při rozhodnutí, čeho se účastnit.
Účastnit se můžeš i vícero aktivit –
grafem můžeš dojít k více akcím ;-)
Naše akce ti mohou dát příležitost
vyniknout mezi vrstevníky, seznámit se
s novými kamarády či naučit se mnoho
o současné M, F či Inf.

Níže jsou uvedeny některé vybrané aktivity, které pořádá Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy pro účastníky zejména z řad ZŠ a SŠ.

ČLO

SŠ

Česká lingvistická olympiáda
web: ufal.mff.cuni.cz/clo
e-mail: info@lingol.cz

Fyzikální náboj

SŠ
Týmová soutěž v řešení fyzikálních
příkladů na více místech SR a ČR

KSP

ZŠ/SŠ
Korespondenční seminář
z programování – hlavní kategorie

M&M

web: physics.naboj.org
e-mail: info-cz@physics.naboj.org

web: ksp.mff.cuni.cz/tasks
e-mail: ksp@mff.cuni.cz

web: mam.mff.cuni.cz
e-mail: mam@matfyz.cz

SŠ
Studentský časopis
a korespondenční seminář M&M

Přednášky 
z moderní fyziky

SŠ

Podzimní cyklus zajímavých
přednášek konajících se jednou za
dva týdny
web: utf.mff.cuni.cz/popularizace/PMF
e-mail: jiri.podolsky@mff.cuni.cz

Den otevřených dveří

SŠ

Tento den je věnován zájemcům
jak o studium, tak o vědu na
Matfyzu

SŠ/otevřené
Týmová soutěž v řešení fyzikálních
úloh probíhající na webu
web: online.fyziklani.cz
e-mail: online@fyziklani.cz

web: www.mff.cuni.cz/dod
e-mail: ovvp@mff.cuni.cz

DSEF

Fyziklání online

SŠ

Den s experimentální fyzikou
web: dsef.fykos.cz
e-mail: dsef@fykos.cz

Festival Fantazie

ZŠ/SŠ
Festival, na kterém má Matfyz
pravidelně stánek
web: www.festivalfantazie.cz
e-mail: cyril.brom@mff.cuni.cz

FYKOS

SŠ
Fyzikální korespondenční seminář
web: fykos.cz
e-mail: fykos@fykos.cz

iKS

SŠ

SŠ
Týmová soutěž v řešení fyzikálních
úloh probíhající na Matfyzu v Praze
web: fyziklani.fykos.cz
e-mail: fyziklani@fykos.cz

ZŠ/SŠ
Korespondenční seminář
z programování – začátečnická
kategorie

Matematický Náboj
SŠ
Týmová soutěž v řešení
matematických úloh probíhající na
více místech ČR a SR

Robotický den

web: ksp.mff.cuni.cz/z
e-mail: ksp@mff.cuni.cz

web: math.naboj.org
e-mail: info-cz@math.naboj.org

web: robotickyden.cz
e-mail: david.obdrzalek@mff.cuni.cz

Matfyz FEAT

ZŠ/SŠ
Projektová soutěž v přípravě
fyzikálních experimentů

SMFM

web: matfyzfeat.mff.cuni.cz
e-mail: tomas.kekule@email.cz

web: kdf.mff.cuni.cz/tabor
e-mail: mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz

Náboj Junior
ZŠ
Týmová soutěž v řešení matematických a fyzikálních úloh probíhající
na mnoha místech v ČR a SR

Vědohraní

web: junior.naboj.org
e-mail: info-cz@junior.naboj.org

web: kdf.mff.cuni.cz/vedohrani
e-mail: ovvp@mff.cuni.cz

Kurz z M

SŠ

Mezinárodní korespondenční
seminář z matematiky pro
pokročilé

Přípravný kurz z matematiky
k maturitě a studiu na vysoké
škole

web: iksko.org
e-mail: info@iksko.org

web: www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/kurzy.htm
e-mail: kadlecov@dekanat.mff.cuni.cz

Jeden den s fyzikou

SŠ

Tento den můžete navštívit
fyzikální přednášky i vědecká
fyzikální pracoviště
web: www.mff.cuni.cz/jdf
e-mail: ovvp@mff.cuni.cz

Kasiopea

SŠ
Soutěž jednotlivců v řešení
informatických a programovacích
úloh
web: kasiopea.matfyz.cz
e-mail: kasiopea@matfyz.cz

FYKOSí Fyziklání

KSP – Z

Kroužek fyziky

ZŠ/SŠ
Na kroužku si můžete vyzkoušet
spousty experimentů a dozvědět
mnoho zajímavého

Letní tábor Pikomatu

ZŠ

Letní tábor pro příznivce
matematiky
web: pikomat.mff.cuni.cz/tabor
e-mail: tabor@pikomat.mff.cuni.cz

LMFS

Pikomat

ZŠ

SŠ
Soustředění mladých fyziků
a matematiků – dvoutýdenní tábor

ZŠ/otevřené
Vědohraní aneb Den dětí na
Matfyzu – spousta pokusů pro
základoškoláky, případně i starší

Výfuk

Letní matematicko-fyzikální
soustředění – dvoutýdenní tábor

Pikomat MFF UK – matematický
korespondenční seminář

ZŠ
Korespondenční seminář Výpočty
fyzikálních úkolů

web: lmfs.mff.cuni.cz
e-mail: mfftabor@karlov.mff.cuni.cz

web: pikomat.mff.cuni.cz
e-mail: pikomat@mff.cuni.cz

web: vyfuk.mff.cuni.cz
e-mail: vyfuk@vyfuk.mff.cuni.cz

LŠMF

SŠ
Letní škola matematiky a fyziky –
dvoutýdenní tábor

PraSe
SŠ
Pražský seminář či Matematický
korespondenční seminář

ZŠMF

web: smf.mff.cuni.cz

web: mks.mff.cuni.cz
e-mail: mks@mff.cuni.cz

web: smf.mff.cuni.cz

web: krouzekfyziky.cz
e-mail: vojtech.zak@mff.cuni.cz

SŠ

otevřené
Den, kdy můžete ukázat, co
dovede váš robot, či se na ně přijít
podívat

SŠ
Zimní škola matematiky a fyziky –
týdenní soustředění

...a mnohé další!
Fyzika
Informatika
Lingvistika
Matematika
Víceoborové

ZŠ — pro základoškoláky a žáky odpovídajících ročníků gymnázií
SŠ — pro středoškoláky či případně pro výrazně talentované základoškoláky
SŠ/otevřené — primárně pro středoškoláky, ale může se zúčastnit kdokoliv
otevřené — pro různé věkové kategorie
ZŠ/SŠ — pro základoškoláky i středoškoláky
ZŠ/otevřené — primárně pro základoškoláky, ale přijít může kdokoliv

Aktuální informace o probíhajících akcích hledejte na jejich stránkách a na webu ovvp.mff.cuni.cz
Zajímá-li vás studium, podívejte se na web studuj-matfyz.cz
Zajímavosti z matematiky, fyziky a informatiky můžete sledovat na portálu matfyz.cz
Oficiální stránky Matfyzu jsou mff.cuni.cz
Informace byly platné k uzávěrce 5/2016. Akce, které pořádá Matematicko-fyzikální fakulta, se mohou v průběhu času měnit.
Akce uvedené v tomto letáku jsou ale tradiční a měly by probíhat i v dalších letech. Neručíme za tiskové chyby.
S případnými obecnými dotazy se můžete obracet na ovvp@mff.cuni.cz či písemně na OVVP, MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8.

