
Ahoj, 
zima sice právě vrcholí, ale veříme, že mnozí z vás se nemůžou dočkat 

nadcházejícího léta a hlavně letních prázdnin, kdy se uskuteční již legendární a 
současně jubilejní  
 

15. Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 
 

v termínu 22.7. – 5.8. 2012  
ve středisku Chaloupky u Okříšek. 

 
Adresa: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
  Kněžice 109 
              pošta Okříšky 
  675 21 

http://www.chaloupky.cz/cs/ 
 

Náplní soustředění budou již tradičně nejen přednášky, terénní exkurze a 
praktická cvičení z různých oborů biologie, ale také všelijaké fyzicky více i 
méně náročné hry, dovádění a umělecko-tvořivé aktivity. 
 

Cena soustředění se bude pohybovat mezi 4.200 – 4.500 Kč (finální 
částka bude upřesněna v závazné přihlášce, kterou obdržíte po odeslání 
vyplněné předběžné přihlašky). Cena zahrnuje náklady na ubytování v pokojích 
včetně povlečení, stravu 5x denně, úrazové pojištění po celou dobu soustředění a 
částečně náklady na organizační a odborné zajištění programu. Zbylé finanční 
náklady a zapůjčení laboratorního a terénnícho vybavení poskytuje 
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. 

 
Předběžnou přihlášku a dotazník si prosím vytiskni, vyplň ručně a zašli 

nejpozději do 16. března 2012 na adresu:  
Jana Tomšová 
Vápno 57 
Vápno 
533 16 

Čím dřív přihlášku pošleš, tím větší šanci máš, že ještě nebude plno, a tím dřív 
se také dozvíš, že s Tebou počítáme. Proto neotálej! 

 
Další informace o připravované akci i již proběhlých soustředěních získáš 

na internetu (http://arach.cz). Případné další dotazy můžeš také posílat e-
mailem: nanainka@seznam.cz nebo je rádi zodpovíme telefonicky: 

777 646 145 (Jája Tomšová) nebo 776 582 280, 733 356 288 (Petr Janšta). 
 

Na Tvou přihlášku se těší 
 

vedoucí a lektoři soustředění Arachne 2012 
 



PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 
na 15. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne 2011. 

Zašli nejpozději do 16. března 2012 na adresu: 

Jana Tomšová, Vápno 57, Vápno, 533 16 
Vyplň čitelně hůlkovým písmem! 

 

Jméno a příjmení: ......................................................................................................................... 

Adresa trvalého bydliště: ............................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

Datum narození: ....................................................... 

Telefon rodičů: .........................................................   Telefon vlastní: ....................................... 

E-mail: .......................................................................................................................................... 

Škola: ........................................................................................................................................... 

Ročník: .............................. 

 

Podpisem níže potvrzuji správnost uvedených údajů v předběžné přihlášce na 15. letní 

biologické soustředění organizované Sdružením Arachne, o. s. a rovněž souhlasím se 

zpracováním svých osobních údajů Sdružením Arachne, o. s.                                                              
 
 

Datum a podpis přihlašovaného: ..................................................................... 
 
 

Podpis zákonného zástupce: ……………………………………………. 
(v případě, že přihlašovaný ještě nedosáhl věku 18 let) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Několik důležitých otázek, na které nám prosím nezapomeň 
odpovědět 

 
1. Napiš, jaká problematika z biologie by Tě zajímala a o čem by ses třeba rád/a 
na soustředění dověděl/a více? 
 
 
  
 
2. Z následujícího seznamu podtrhni nejméně 5 aktivit, které bys na soustředění 
očekával/a a zakroužkuj nejméně 5 aktivit, které by sis na soustředění přál/a zažít. 
Můžeš i nějaké aktivity dopsat sám/a… 
 
dobré jídlo – běh v dešti – skákání – věda – kreslení – plazení se – dlouhé spaní – zpívání – 

odpočívání – vědomosti – zamyšlení – blbnutí – sezení – kreativita – bláto – přátelé – 

připojení k internetu – neočekávám zhola nic – volný čas – procházky v noci – spaní venku – 

pozorování zvířat – určování rostlin podle klíče – pořádně zašpiněné oblečení – noví 

kamarádi – pitva – sranda – překvapení – dlouhé chození – míčové hry – odměny – sportovní 

výkony – diplomy – studící ranní rosa – námět na originální status na fb – hraní divadla – 

deskové hry 

…………………………………………………………………………………………………. 

 
3. Nakresli 4 věci, které Tě charakterizují. 
 
 
 
 
 
 
4. Jaké jsou Tvoje další zájmy kromě biologie? 
 
 
 
 
5. Jak ses o soustředění dozvěděl/a? 
 
 
 
 
6. Zúčastnil/a ses již dříve podobné akce? Jaké? 
 
 
 
 
7. Budeme rádi, když nám napíšeš ještě něco více o sobě. 
 
 
 



8. Pavouček Arachnius arachnii utkal zvláštní pavučinu. Na první pohled Ti jistě 
připadá jako pořádně popletený nesmysl, ale to vůbec není pravda! Do téhle pavučiny se 
totiž může nachytat spousta různých organismů, nejen živočichů, ale i rostlin, hub a 
jakýchkoli dalších breberek. Určitě tam už teď nějaké jsou, vidíš je?  Můžeš nám je 
prosím barevně zvýraznit a pojmenovat? 

 
 


