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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
DRUHÝM LETOŠNÍM ELETTEREM!
Jaro je v plném proudu, všechno nám kvete, hmyz je v plném letovém provozu a PŘÍRODOVĚDCI ti přináší
novinky, které jsme pro tebe připravili. Je toho opět dost a my věříme, že jsme se ti trefili do noty :-)

1. dětská vědecká konference
Jsi nadšený přírodovědec? Máš rád přírodovědné a technické obory? Vyzkoušel by sis rád prezentovat před odborným
publikem svůj projekt? Zajímá tě, jak to chodí na skutečných vědeckých konferencích? Chceš se seznámit s opravdovými
odborníky a lidmi se stejným zaměřením?
Dobrá zpráva! Pokud je ti mezi 10 až 15 lety, máš jedinečnou příležitost získat všechny tyto zkušenosti a mnohem více!
Díky projektu MŠMT „Podpora technických a přírodovědných oborů“, se můžeš ve dnech 21. – 22. 6. 2012 zúčastnit 1.
dětské vědecké konference, která se bude konat v Národní technické knihovně v Praze - Dejvicích.
Co pro to musíš udělat? Zaregistrovat se a pak se můžeš těšit na dva dny plné zajímavých přednášek, cacao breaků,
setkávání se zajímavými lidmi a doprovodných programů.
Přírodovědci budou pochopitelně u toho a budou vyhlížet mezi mladými vědci své budoucí kolegy! :-)

http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/1-detska-vedecka-konference
http://%20http://www.generacey.cz/ucastni-se-akci-a-soutezi/1-detska-vedecka-konference
http://www.generacey.cz/modules/forms/index.php?idf=7
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/predved-se-na-1-detske-vedecke-konferenci


Den fascinace rostlinami
Přírodovědci a Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze se letos zapojí do mezinárodního Dne fascinace
rostlinami. Ve dvou květnových dnech, a to v pátek 18. a v sobotu 19. května, budou mít návštěvníci Botanické
zahrady Přírodovědecké fakulty UK, Na Slupi 16, Praha 2, možnost od 10:00 do 18:00 hod. navštívit bohatý interaktivní,
botanicky zaměřený program, který pro ně připravili vědečtí pracovníci Katedry experimentální biologie rostlin a
Katedry botaniky PřF UK, Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. a České společnosti experimentální
biologie rostlin.
Přijďte si do Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK obarvit svoji květinu – můžete pak pozorovat,  kudy  v ní proudí
voda. Nebo můžete sledovat zajímavé řasy pod mikroskopem, pronikat do tajů práce s rostlinnými chromozomy a DNA a
budete si moci zkusit sami izolovat DNA. A pokud je vám to stále málo, podívejte se na svítící gely nebo si změřte velikost
genomu své oblíbené rostliny na průtokovém cytometru.
Pro detaily programu klikněte zde.

http://www.plantday12.eu/
http://bz-uk.cz/cs
http://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin
http://www.natur.cuni.cz/biologie/botanika
http://www.ueb.cas.cz/
http://www.csebr.cz/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/mezinarodni-den-fascinace-rostlinami


Suroviny budoucnosti
Jak získáváme strategické suroviny nezbytné pro naši moderní společnost? A kolik nám jich vlastně ještě zbývá? Pokud tě
zajímá aktuální pohled na důležité suroviny naší budoucnosti, Přírodovědci tě zvou na jednodenní seminář s názvem
Suroviny budoucnosti pořádaný dne 21. května 2012 od 10,00 do 16,00 hodin na Přírodovědecké fakultě UK
v Praze. Během semináře se ti pokusíme objasnit tyto otázky a poskytnout prostor pro diskuzi. Akce se bude konat
v budově děkanátu Přírodovědecké fakulty UK v Praze, Albertov 6, 128 43, Praha 2. Na tento seminář se je nutné
zaregistrovat zde.

Přírodovědci mohou přijet i k tobě na školu, stačí je
pozvat!
Přírodovědci z UK umí mnoho zajímavých věcí a moc rádi se se studenty o ně podělí. Pro učitele připravili katalog služeb,
ze kterého si může pedagog vybrat, co by bylo zajímavým a profesionálním vědeckým doplněním toho, co se ve škole
standardně učíte. Pokud se tedy chceš potkat s Přírodovědci, podívejte se s vaším učitelem do našeho katalogu, dejte nám
vědět a my uvidíme, co se s tím dá dělat :-)
Velmi oblíbená je třeba pitva myši! :-)

Video měsíce – Jak se fotí anakonda s trnuchou v
zádech
Na Přírodovědecké fakultě UK v Praze máme vědce, kteří adrenalin ke svému životu a profesi prostě potřebují.
Ukázkovým exemplářem je Petr Jan Juračka z katedry ekologie PřF UK, jež kromě spousty jiného fotí pro Zoo Praha. V
nedávné době tam fotil pro novou kampaň a výsledky již brzy uvidíte na billboardech Zoo. Tato speciální fotografická
podvodní session proběhla v pavilonu kočkovitých šelem v akvateráriu s anakondami pod dozorem chovatelů pražské Zoo.

http://www.prirodovedci.cz/aktuality/suroviny-budoucnosti
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/seminar/suroviny-budoucnosti/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/9-pitva-mysi-a-pozorovani-bunek/
http://www.natur.cuni.cz/fakulta
http://www.natur.cuni.cz/biologie/ekologie
http://www.zoopraha.cz/cs/


www.prirodovedci.cz www.natur.cuni.cz Poslat kamarádovi!

Díky za tvůj čas, pokud bys nám něco chtěl/a napsat, klidně můžeš, budeme moc rádi!

Přejeme ti krásné jaro a nyní je čas vyrazit do přírody!
Katka
koordinátorka projektu Přírodovědci 
Katerina.tuskova@natur.cuni.cz

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=72fecd2e94&e=%5BUNIQID%5D
https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
mailto:Katerina.tuskova@natur.cuni.cz
http://prirodovedci.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=6046358737&e=%5BUNIQID%5D&c=72fecd2e94

