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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
PRVNÍM LETOŠNÍM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,
řada z vás už má za sebou pololetní vysvědčení, někteří z vás si na něj ještě rok či dva počkají, někteří z vás vzpomínají,
jaké to bylo sedět ve školní lavici. Každopádně, pro všechny bez rozdílu věku, kteří jsou našimi uživateli projektu
Přírodovědci.cz, zde máme další eletter plný novinek a informací, na co se můžete v dohledné době těšit.

Rok 2013 bude ve znamení zážitkové vědy

Rok 2013 se ponese v duchu zážitkové vědy - budeme nejenom experimentovat v laboratořích a na venkovních akcích,
které už dost možná znáte nebo jste je dokonce navštívili, ale zaměříme se třeba i na gastronomii, vědecko-fantastické
filmy nebo vám představíme nový a zábavný způsob, jak se dozvědět více o chemických prvcích, ve světové premiéře
představíme náš filmový dokument o pravěku v Čechách. V létě se opět budou konat tábory Přírodovědců.cz – jeden

turnus bude probíhat v Praze v kampusu Přírodovědecké fakulty UK, druhý terénní přivítá mladé zájemce o přírodní vědy
ve vesničce Běstvina v okrese Kutná Hora, kde se koná už pár desítek let legendární letní soustředění pro
nejtalentovanější žáky a studenty přírodních věd. Letos se Běstvina otevře poprvé i pro Přírodovědce.cz. Aby vám nic
neuniklo, stačí sledovat detaily na našem webu nebo náš Kalendář akcí.
Jak vidíte, čeká nás pestrý a zážitkový rok. Přejeme vám, abyste si ho s námi užili.
Přírodovědci.cz

Katalog pro učitele v novém provedení
Již od čtvrteční půlnoci si mohou učitelé registrovaní na našem portálu vybírat z našeho Katalogu pro učitele, který
zaznamenal několik změn. V prvé řadě zde naleznete výukové aktivity seřazené dle toho, zda jsou vhodné pro základní či
střední školu, přičemž jsme do katalogu nově přidali i několik vzdělávacích aktivit, které jsou vhodné už i pro mateřské
školy.
Další novinkou je dělení exkurzí, přednášek, workshopů či laboratorních praktik podle jednotlivých přírodních oborů. Pokud
tedy učíte, například, zeměpis a přírodovědu na základní škole, budete mít hned přehled o tom, co si u nás můžete pro
svou třídu vybrat.
Z důvodů velkého zájmu o nabízené přírodovědecké služby jsme museli omezit počet objednávek na školu, abychom mohli
vyhovět školám z celé České republiky, které se na nás obrací. Více se dozvíte v podmínkách na rok 2013.
Pokud i vy se chcete potkat s Přírodovědci.cz, podívejte se s vaším učitelem do našeho katalogu a objednejte si zdarma
naši aktivitu.

Pojďte s námi 14. února oslavit svátek
zamilovaných ve vědeckém stylu!

Co je to láska a proč milujeme? Už celá tisíciletí hledají básníci, pěvci, filozofové, ale především sami "postižení", tedy
zamilovaní, na tuto otázku odpověď. Chcete znát pravdu přímo od populárního vědce?

Pak přijďte na přednášku s názvem Chemie lásky v rámci cyklu Chemické čtvrtky, kterou povede mediálně známý
popularizátor vědy v ČR, Dr. Michael Londesborough, Ph.D. z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. Na
chemickou podstatu lásky se můžete přijít podívat dne 14. února 2013 od 16,30 hodin v posluchárně CH1 Chemického
ústavu (Hlavova 8, Praha 2).

Kalendář Věda je umění
Pokud ještě někdo z vás nemá kalendář na rok 2013, můžete si objednat speciální limitovanou
edici Kalendáře přírodovědců, jež prostřednictvím nádherných historických obrazů dokazuje, že
VĚDA JE UMĚNÍ. Je to skutečně sběratelský kousek, na kvalitním papíře, za včetně balného a
poštovného 149,- Kč si ho můžete objednat v našem eshopu. Nádhernou předmluvu k němu
napsal pan profesor Stanislav Komárek z naší fakulty - uvádí tak "galerii starých přírodovědných
mistrů" na rok 2013. Můžete se přesvědčit sami, jaké úžasné poklady záznamů přírody v minulosti
vznikly i bez moderních technologií.

Víkendové dobrodružství v Hrdličkově muzeu
člověka – staňte se sběrateli kostí

Chcete zažít dobrodružství v Hrdličkově muzeu člověka? Zúčastněte se jednoho z workshopů a vyberte si, zda-li se
chcete stát součástí týmu detektivů, který vyšetřuje záhadné zmizení několika exponátů z muzea, nebo se s námi ponoříte
do tajů starověkého Egypta a zažijete na vlastní kůži, jak dokonale pracovali egyptští písaři a mumifikátoři! V měsíci únoru
odstartoval v Hrdličkově muzeu člověka cyklus workshopů pro děti ve věku 6 - 15 let. Odborní lektoři Hrdličkova muzea
pro Vás připravili program, při kterém se zábavnou formou dozvíte jak analyzovat stopy zločinu, naučíte se nakreslit
podobu pachatele podle popisu svědků nebo vyrobit vlastní psací potřeby starověkých Egypťanů a vytvořit vlastní
hieroglyfický zápis. Registrovat se můžete zde.

Přiveďte své prarodiče mezi přírodovědce

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze otevírá již třetím rokem kurz Univerzity třetího věku s názvem „SVĚT
BUŇKY“, který je primárně určen pro seniory a jejich malé příbuzné, tedy pro důchodce a jejich vnoučata či pravnoučata ve
věku 8-14 let. Dědečkové a babičky, přijďte během letního semestru 2013 jednou týdně se svými vnoučaty do laboratoří
Přírodovědecké fakulty UK, abyste jste společně bádali na skutečném vědeckém pracovišti s profesionálními přístroji! Více
o informací o kursu naleznete zde. Termín přihlášek je 10. února 2013, proto neváhejte.

Podělte se s námi o své zápisky z Deníku
přírodovědce!

Máte už svůj Deník přírodovědce? Tak se podělte s ostatními o své zajímavé objevy, postřehy, nákresy a dojmy z cest.
Pošlete sken nebo fotku z vašeho deníku (na mail kolar4@natur.cuni.cz, případně jako zprávu na naši facebookovou
stránku) a my je přidáme do naší galerie.

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.

