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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
SEDMÝM ELETTEREM!
Přírodovědci.cz slaví první narozeniny a představují
svůj časopis
Přírodovědci.cz slaví svůj první rok působení a jako narozeninový
dárek přináší první číslo nového magazínu Přírodovědci.cz! Budete
se s ním nyní pravidelně setkávat každého čtvrt roku, a to buď na
našich stránkách, kde si ho můžete prohlédnout, anebo přímo ve
vašich rukách jako s krásným tištěným časopisem s vloženou přílohou.
Každé číslo obsahuje řadu článků přímo od vědců z PřF UK, které na
našem webu nenaleznete a které se vždy věnují určitému hlavnímu
tématu aktuálního čísla. Můžete si listovat a číst v rubrikách, jako jsou
např. aktuality, přírodovědné reportáže z celého světa, rozhovory s
předními českými přírodovědci. Představíme vám naše nové
publikace, každé číslo obsahuje tipy na zajímavé výlety dle daného
ročního období anebo návody na domácí experimenty a pokusy,
jejichž suroviny, chemikálie a pomůcky budete mít na 100% doma.
Podívejte se na aktuální pravěké číslo. Pokud se vám líbí, můžete si
ho zdarma vyzvednout ve stojanech v kampusu PřF UK. Ti z vás, kteří
by si jej chtěli zasílat přímo na svoji poštovní adresu domů, si
mohou objednat roční předplatné magazínu za akční cenu 109,- Kč.
Věříme, že první číslo magazínu Přírodovědci.cz bude pro vás
příjemným podzimním čtením :)

Přírodovědecká Mikulášská besídka
V čase adventu tým Přírodovědců.cz nezapomněl na úplně nejmenší, malé i větší
nadšence do přírody a připravil pro ně Mikulášskou besídku, která se bude letos
historicky poprvé konat pro veřejnost v budově Přírodovědecké fakulty UK na Albertově
6, Praha 2. Srdečně vás všechny zveme na tuto akci spojenou s tradičním vánočním
bazárkem Přírodovědců, kterou jsme pojali v přírodovědném stylu a doplnili několika
vánočními přírodovědnými workshopy. Místo kolekcí na stromeček se budou vyrábět
molekuly z jablíček, švestek a rozinek, na stromeček si budeme společně vyrábět vánoční
ozdoby, tedy přesněji budeme odlévat trilobity a malovat globy jako vánoční zeměkoule,
zdobit vánoční perníčky s ryze vědeckými motivy a řadu dalšího. Mikulášská s
Přírodovědci.cz se bude pro veřejnost konat dne 5. prosince od 15 do 19 hodin.

Soutěže Věda je krásná a Wodnik prodlužují
uzávěrku
V minulém eletteru jsme vás informovali o novém ročníku soutěže Věda je
krásná, ve které mohou nejen vědci a studenti, ale letos poprvé i
registrovaní přírodovědci soutěžit se svými fotografiemi nebo ilustracemi.
Pokud ještě máte ve svých šuplících a hard discích díla s přírodovědnou
tematikou, máte ještě čas je do soutěže přihlásit. Rozhodli jsme se prodloužit
uzávěrku příjmu soutěžních příspěvků do všech kategorií až do půlnoci
25.11.2012. Neváhejte, posílejte do kategorie Objevitelská, která je určena
pro všechny registrované Přírodovědce.
Také, soutež o bezplatnou účast na letním fotografickém workshopu
Wodnik s Petrem J. Juračkou je prodloužena do konce tohoto roku. Své
přihlášky a fotografické příspěvky na téma můžete zasílat elektronicky na
adresu wodnik2013@email.cz nejpozději do 31.12. 2013. Podrobnosti k
soutěži i workshopu naleznete zde.

Zajímá nás váš názor!
Proto jsme pro vás připravili krátkou anketu, která nám pomůže v přípravách našich budoucích akcí. Budeme velmi rádi,
když nám jí budete chtít vyplnit, zabere vám asi jen 5 minut času. Pět vylosovaných z vás odměníme ročním předplatným
našeho nového magazínu Přírodovědci.cz. Uzávěrka pro vyplnění ankety je v pátek 23. listopadu v 15 hodin. Výherce
ročního předplatného vyhlásíme na našem Facebooku.

Chemické dogma vesmíru s Jiřím Grygarem
Všichni jste také srdečně zváni na přednášku s názvem Chemické dogma vesmíru v rámci cyklu
Chemické čtvrtky. Na prvním Chemickém čtvrtku v roce 2013 bude přednášet přední český astrofyzik a
astronom RNDr. Jiří Grygar, CSc., určitě přijďte včas, aby na vás zbylo místo v posluchárně! Přednáška
se bude VÝJIMEČNĚ konat dne 9. ledna 2013 (tedy ve středu) od 16,30 hodin v posluchárně CH1
Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Novinky z našeho e-shopu pro nejmenší i větší
Přírodovědce
Pro naše nejmenší Přírodovědce a jejich hrdé rodiče jsme připravili kojenecké body. Vybrat si můžete ze tří barev a dvou
potisků ”Jsem maminčino zlatíčko” nebo ”Jsem tatínkův diamant”. Pro odrostlejší badatele ve věku 6 až 16 let jsme
připravili laboratorní pláště s potiskem na kapsičce a na zádech. Takto vybavení můžete jít rovnou do školní laboratoře :)

Díky za váš čas, pokud máte nějaké dotazy anebo nám chcete
jednoduše napsat, budeme moc rádi!
Katka
koordinátorka projektu Přírodovědci
Katerina.tuskova@natur.cuni.cz

www.prirodovedci.cz

www.natur.cuni.cz

Poslat kamarádovi!

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.

