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Newsletter Přírodovědci.cz - pojeďte s námi na
letní tábory

Milí přírodovědci,
v těchto dnech je to s počasím stejné, jako se zpívá ve známé písničce – my čekali jaro a zatím přišel mráz… Na
jaro se totiž už velmi těšíme a máme na následující jarní týdny přichystáno několik akcí, které ovšem vyžadují
poněkud jiné povětrnostní podmínky, než je sníh. Budeme tedy věřit, že se nám brzy vyčasí a že se s vámi
potkáme.  

Letní tábory s Přírodovědci.cz se budou konat i
letos – pojeďte i vy
Dlouho očekávaná zpráva je tu! Ano, již v tomto okamžiku je možné se zaregistrovat na letošní letní tábory, které pod
hlavičkou Přírodovědci.cz pořádá Přírodovědecká fakulta UK v Praze.
 
Tábory budou letos dva: pobytový dvoutýdenní tábor v termínu od 13. července do 27. července 2013, ve vesničce
Běstvina v Železných horách. Chybět nebude ani týdenní příměstský tábor, tradičně pořádaný v kampusu
Přírodovědecké fakulty, který se bude konat od 19. srpna do  23. srpna 2013, denně od 9 do 16 hodin. Tábory jsou
zpoplatněné; dvoutýdenní pobytový tábor stojí 5500,- Kč vč. DPH, týdenní příměstský tábor v Praze stojí 2500,- Kč vč.
DPH.

Jsi nadšený mladý přírodovědec ve věku od 6 do 15 let? Baví tě určovat rostliny, sledovat jejich růst, pozorovat chování
zvířat nebo hmyzu? Nebo tě zajímají kameny či zkameněliny? Mícháš rád dohromady různé látky a provádíš roztodivné
chemické reakce? Máš spoustu otázek a chybí ti odpovědi? Chceš se dozvědět něco nového? Tak pojeďte s námi na
tábor. Ještě váháte a chtěli byste vědět, jak to na našich táborech vypadá a jakým letním vědeckým aktivitám se
věnujeme? Podívejte se na krátký táborový videozáznam z loňského roku nebo si prohlídněte táborové fotogalerie - Akce
přírodovědců.

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/letni-tabory-s-prirodovedci-cz-nabizi-letos-zazitkovou-vedu
http://www.prirodovedci.cz/
http://www.natur.cuni.cz/fakulta
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/letni-tabor/
http://www.youtube.com/watch?v=LG8LC5rkFVo
http://www.prirodovedci.cz/fotogalerie


První dáma jaderné energetiky v ČR vám přiblíží
jaderné vyhlídky do budoucna

Přírodovědci.cz vás srdečně zvou na přednášku s názvem Černobyl, Fukushima a
jaderné vyhlídky do budoucna v rámci cyklu Chemické čtvrtky, kterou povede paní
Ing. Dana Drábová, Ph.D. předsedkyně Státního ústavu pro jadernou bezpečnost.
Přednáška, na níž je vstup volný, se bude konat dne 14. března 2013 od 16,30 hodin v
posluchárně CH1 Chemického ústavu (Hlavova 8, Praha 2) – přijďte včas, očekáváme
hojnou účast.

Otevření geologické expozice v ZOO – lokalita
Zakázanka

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/cernobyl-fukushima-a-jaderne-vyhlidky-do-budoucna
https://www.facebook.com/ChemickeCtvrtky


Zoo Praha otevírá 16. března 2013 geologickou stezku a Přírodovědci.cz budou samozřejmě u toho s programem plným
nerostů, hornin i zkamenělin. Srdečně vás zveme na tuto akci, kde se nejen něco dozvíte, ale procvičíte si i své tělo! A
navíc pro vás máme soutěž o vstupenky. Budeme se těšit na geologické setkání s vámi v Zoo Praha.

Věda ve filmu aneb Kde udělali filmaři z USA chybu

Náš nový cyklus Věda ve filmu se rozjíždí na plné obrátky. Máme pro vás připraveno další filmově-vědecké setkání,
tentokrát především pro všechny nadšené paleontology ve věku od 9 do 13 let. Čeká nás výlet do druhohor s americkým
filmem Jurský park. Naše expedice začíná v úterý 9. dubna 2013 od 15 hodin. Během tohoto filmově-vědeckého
dýchánku se mimo jiné podíváme detailně na fosilie v jantaru, které sehrály klíčovou roli ve snímku, vysvětlíme si základy
genetiky, takže nebudete muset zvedat dinosaurkám sukně. Řekneme si, proč musí paleontologové studovat pravěké
rostliny a dokonce i zkamenělý trus a mnoho dalšího. Registrovat se můžete zde.

http://www.zoopraha.cz/cs
http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/vyhrajte-vstupenky-do-prazske-zoo-a-poznejte-jeji-geologickou-minulost
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/nova-prirodovedecka-setkani-veda-ve-filmu-nabizi-mikroskopy-misto-popcornu
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/veda-ve-filmu-jursky-park
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/seminar/veda-ve-filmu-2/


V dalších měsících dojde i na viry nebo tornáda - sledujte náš kalendář akcí, abyste nic nepropásli.

Slevy v našem e-shopu a jedna geologická knižní
novinka pro nejmenší

Přírodovědci.cz dělají jarní úklid ve svých skladech a pořádají výprodejový bazárek
na naší fakultě, který se bude konat již 27. března od 9 do 16 hodin v budově PřF
UK, Albertov 6, Praha 2. Pokud se nemůžete dostavit, můžete si některé zboží
objednat za akční ceny v našem e- shopu. Brzy bude připravena nová kolekce
s novými motivy a obrázky pro všechny věkové kategorie.
Rádi bychom ještě upozornili na jednu novinku v našem e-shopu. Kvalitních publikací
o geologii pro nejmenší je na našem trhu poměrně málo. Naši milí přátelé z České
geologické služby vydali naprosto úžasnou a roztomilou Geologickou abecedu,
jejímž autorem je pan docent Kukal, absolvent naší PřF UK, významný český
oceánolog, geolog a oceánograf a bývalý ředitel České geologické služby.
V Geologické abecedě najdete přes 40 základních geologických pojmů, jak název
napovídá, seřazených podle abecedy. Jsou mezi nimi minerály a horniny, geologické
procesy, zajímavá místa nebo třeba významní badatelé. Každé heslo uvádí krátká

říkanka, která by děti měla pobavit a podnítit k dalšímu zájmu o geologii. A úžasné ilustrace vytvořila Helena Neubertová.
Naše přírodovědecké srdce nad touto krásnou knížkou plesá :-)

Aktualizace profilů registrovaných uživatelů
Moc bychom chtěli požádat všechny naše registrované uživatele, zda by byli tak moc hodní a aktualizovali si osobní
údaje, jako je např. věk, typ školy, poštovní a emailová adresa ve svých profilech. Proč je to potřeba? Abychom vás mohli
zvát na akce, které se k vztahují přesně k vašemu věku, aby vám zásilky chodily na správnou adresu a abyste od nás
dostávaly newslettery se všemi novinkami a vše jste tak věděli jako první :-) Moc tedy děkujeme předem za kontrolu
správnosti vašich údajů.

Video měsíce – Chemie lásky
Pokud jste letos neměli možnost oslavit s námi sv. Valentýna v patřičně vědeckém stylu, přinášíme vám krátké video z
chemicko-literární přednášky Chemie lásky. Dne 14. února ji vedl fenomenální profesor Martin Hilský, největší odborník v
ČR na dílo W. Shakespeara, a popularizátor vědy a anorganický chemik Michael Londesborough v rámci cyklu Chemické
čtvrtky.
Další novinky a zajímavosti sledujte na našem Facebooku.

http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci
http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/akce/
http://www.geology.cz/extranet
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/publikace/produkt/geologicka-abeceda/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/registrace/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/
http://www.youtube.com/watch?v=zuRlcb7q-1I
https://www.facebook.com/ChemickeCtvrtky
http://www.facebook.com/prirodovedci.cz


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

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 

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.
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http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=626b98c553&e=%5BUNIQID%5D
https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
mailto:Katerina.tuskova@natur.cuni.cz
http://prirodovedci.us4.list-manage2.com/unsubscribe?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=6046358737&e=%5BUNIQID%5D&c=626b98c553

