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Zdravíme všechny! 
Léto nám už pomalu končí a Přírodovědci.cz vám přináší nové informace o akcích, které jsme přes léto připravili.
Více se dozvíte ve čtvrtém eletteru Přírodověců!

Přírodovědci na Rock for People

Vědy není nikdy dost - ani v době letních prázdnin. Přírodovědci proto nelenili a připravili premiérově na toto léto další
ojedinělou venkovní prezentaci. Ve dnech 3. - 6. července 2012 měli Přírodovědci svojí hlavní základnu na největším
hudebním festivalu v ČR, Rock For People, který se konal na letišti u Hradce Králové. V areálu GENERACE Y, který
se rozkládal na ploše půl kilometru čtverečního, byl pro malé i velké návštěvníky připraven jedinečný, vědecký a
přitom zábavný program z oblasti přírodních a technických věd po celý den. Jednalo se tak o první vědecko -
zábavnou expozici, která se kdy v takové šíři na českých festivalech objevila. A pokud jste u toho nemohli být, podívejte se
alespoň na naše video a fotografie z této akce. Uznejte, že příště se musíte sami přesvědčit o tom, jak se dělá věda
uprostřed pole a přitom k tomu hrají Prodigy :)

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/
https://www.youtube.com/watch?v=hD96v4IYQJw
http://www.rockforpeople.cz/
http://www.generacey.cz/servis-pro-media/generace-y-se-predstavi-na-rock-for-people
https://www.youtube.com/watch?v=hD96v4IYQJw
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.458736567477458.106124.194487817235669&type=3


Přírodovědci experimentovali na festivalu Rock For People díky projektu Podpora technických a přírodovědných oborů
(PTPO), který realizuje MŠMT a je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Letní tábory přírodovědců

Toto léto pořádají Přírodovědci.cz celkem šest táborových turnusů - jak příměstský tábor v kampusu
Přírodovědecké fakulty UK v Praze, tak i pobytový tábor v rekreačním středisku Horní Poříčí u Strakonic. Během
každého týdne se táborníci seznámí se všemi přírodními vědami, jež se na půdě PřF UK studují: s biologií, chemií, geologií
i geografií. Na cestě za přírodou je provází mladí vědci a studenti naší fakulty. Podívejte se, jak vypadaly tábory
příměstské a co všechno malí přírodovědci zaznamenali pod mikroskopem. Už nyní se těšíme na příští vědecké

http://www.prirodovedci.cz/aktuality/pojedte-s-prirodovedci-na-letni-tabory
http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/pojedte-s-prirodovedci-na-letni-tabory
http://www.prirodovedci.cz/fotogalerie
http://www.prirodovedci.cz/fotogalerie?action%5Bphotogallery%5D=detail&id=21&photoID=3677#gallery-block


prázdniny s dalšími z vás! 

Sbíráte razítka do svých Deníčků přírodovědce?
Nasbírejte jich maximum a vyměňte je třeba za
mikinu s naším logem v Razítkové samoobsluze
Přírodovědců!
Už jistě víte, že každý registrovaný přírodovědec má nárok zdarma na svůj vlastní Deník
přírodovědce. Do tohoto deníčku si můžete psát poznámky a kreslit náčrtky ze svých
pozorování, výzkumů, prázdninových i víkendových cest, ale můžete sem zejména sbírat
razítka z akcí po celé České republice, které pořádáme v rámci projektu Přírodovědci.cz.

Sbírat razítka se vyplatí! Přinášíme vám podmínky naší nově otevřené Razítkové
samoobsluhy Přírodovědců, ve které si konečně budete moci směnit svá nasbíraná razítka za
dárek s logem Přírodovědci.cz dle vlastního výběru. Záleží pouze na vás, zda budete chtít více
dárků menších, nebo si počkáte na ten nejhodnotnější.  
A co všechno můžete v naší „Razítkové sámošce“ získat? Placky, plakáty, trička a hlavně mikiny s kapucí. Přečtěte si více
o podmínkách naší Razítkové samoobsluhy.  

Wodník vás naučí poznávat vodu všemi smysly
Chcete se pod vedením zkušených lektorů dozvědět více o krajině a vodě v ní nebo zlepšit své fotografické dovednosti?
Víte, z jaké řeky se dá pít nebo jak rychle se pohybuje perlorodka? Umíte fotit pod vodou? Lákají vás výpravy do vodního
mikrosvěta? Je vám mezi 15 a 26 lety? Pokud jste alespoň dvakrát odpověděli ANO, neváhejte a přihlašte se do soutěže
našich kolegů z PřF UK, kde je hlavní cenou vodní workshop Wodník. Wodník vás naučí poznávat vodu všemi smysly a
navíc fotit pod vodou. 

Petr Jan Juračka z Přf UK je jedním z "wodníků" a zároveň specialistů na fotografování vodního mirkosvěta. Na tomto jeho
snímku vidíte filtrační ústrojí zhruba milimetr velkého korýše perloočky druhu Daphnia atkinsoni ze Španělska.

http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/registrace/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/zkoumejte-a-objevujte-s-denikem-prirodovedce
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/prirodovedci-oteviraji-razitkovou-samoobsluhu
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/prirodovedci-oteviraji-razitkovou-samoobsluhu
http://www.wodnik.cz/soutez/
http://www.wodnik.cz/


Novinky z e-shopu – trička ”Science Rocks!”

O tom, že Přírodovědci.cz mají svůj vlastní e-shop, jsme vás informovali už dříve. Dnes bychom vám rádi představili
úplnou novinku, a to tričko ”Science Rocks!”. Doufáme, že se vám líbí, a už teď vám prozradímě, že v příštím měsíci
můžete své šatníky obohatit o poslední výkřik módy – bílé laboratorní pláště s naším logem :-)

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/trika/detska/produkt/triko-science-rocks/


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

SCIENCE FOREVER :-)
Nakonec našeho eletteru vám posíláme záznam toho, jak vypadala největší vědecká prázdninová expozice na největším
českém hudebním festivalu. Přestože festival zasáhly přívalové deště a ničivé bouře, vědecké stany zůstaly stát. Co z toho
vyplývá? Jedno heslo: SCIENCE FOREVER :-)

Krásný zbytek léta, hodně zajímavých fotografií a zážitků vám přeje

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=9709c0c443&e=%5BUNIQID%5D
https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
mailto:Katerina.tuskova@natur.cuni.cz
http://prirodovedci.us4.list-manage1.com/unsubscribe?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=6046358737&e=%5BUNIQID%5D&c=9709c0c443

