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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
ŠESTÝM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,
polovina prázdnin už je sice za námi, ale několik týdnů volna nás stále ještě čeká.
Připravili jsme několik nových zajímavých přírodovědných aktivit pro menší i větší
nadšence do přírody a níže vám zasíláme jejich výběr.

Příměstská školka nabízí originální přírodovědecké
zážitky
Nejmladším milovníkům přírody ve věku 4 až 7 let nabízíme týden plný letní pohody, her, objevů a
zábavného poznávání.

Od 12.8. do 16.8. otvíráme poslední týden příměstské školky při univerzitní mateřské školce
Rybičce. Jedná se o denní program s přírodovědnou tematikou pro předškolní děti, které
Rybičku nenavštěvují během školního roku. Jednotlivé dny v týdnu budou zaměřeny na různé
přírodovědné směry. Děti si tak užijí rozmanité badatelské činnosti. Vyzkouší si například práci s
lupami či mikroskopy, podniknou cestu do pravěku, budou pozorovat zvířata v zookoutku a
pečovat o ně.

http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/primestska-prirodovedna-skolka-3-turnus


Cena za celý týden činí 2 500 Kč. Tato částka zahrnuje program, pomůcky, materiál, stravování,
pitný režim a úrazové připojištění pro děti.

Podívejte se zde, co všechno děti zažily na předhozích dvou turnusech v průběhu července a
srpna. Registrace do příměstské školky jsou možné prostřednictvím tohoto online formuláře.

Těšíme se na vaše malé přírodovědce!

Na jeden den paleontologem
Zajímá vás, jak vypadá paleontologický výzkum v terénu? Pokud se zúčastníte naší jednodenní
paleontologické exkurze do terénu poblíž Prahy, která se koná v pátek dne 23. srpna 2013 od
8 hodin ráno, zjistíte, co lze vyčíst z hornin a zkamenělin starých přes 400 miliónů let. Poznáte,
jak se v průběhu deseti miliónů let měnily podmínky v prvohorním moři, jaké organizmy obývaly
taková moře a samozřejmě si odnesete svojí vlastní zkamenělinu.

Pokud vás toto vědecké dobrodružství zaujalo, neváhejte a registrujte se prostřednictvím tohoto
formuláře, kapacita exkurze je omezená na počet 15 mladých geologů ve věku 7 až 15 let.

Přírodovědecká exkurze do Vídně
Toužíte poznat rozsáhlé sbírky vídeňského přírodovědného muzea, společně s krásami
jednoho z našich národních parků? Pak není nic jednoduššího než s námi vyrazit na víkend do
Vídně a NP Podyjí! Průvodci celého víkendu budou odborníci z Přírodovědecké fakulty UK v
Praze.

Badatelsko – cestovatelský víkend se uskuteční od soboty 14. září 2013 do neděle 15. září
2013. Vyrážíme v 6,00 od budovy děkanátu PřF UK Albertov 6, Praha 2 a nabíráme směr Vídeň.
Máme zastávku v 8,45 v Brně, kde u hotelu Grand u vlakového nádraží nabíráme další zájemce
z blízkého okolí. Rozloučíme se pak na stejném místě vneděli 15. září 2013 cca v 16:00 (Brno) a

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.625638364120610.1073741832.194487817235669&type=3
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/letni-skolicka/registrace/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/paleontologem-v-terenu-s-prirodovedci-cz
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/seminar/paleontologem-v-terenu/
http://www.nhm-wien.ac.at/
http://www.nppodyji.cz/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/vyrazte-s-nami-na-badatelsky-vikend-do-prirodovedneho-muzea-na-vidni-a-do-np-podyji


v 18:30 (Praha) po návratu z NP Podyjí.

Pro účast na našem víkendu je nutné se registrovat.

Informace o ceně, ubytování, přesný harmonogram cesty a další detaily naleznete v tomto
článku.

Muzejní sobota na PřF UK
Nestihli jste se podívat během červnové Muzejní noci s Přírodovědci na všechny fakultní
sbírky, které se nacházejí v kampusu Přírodovědecké fakulty UK? V sobotu 21. září 2013
můžou všichni vědychtiví zájemci od 10 do 17 hodin navštívit naše fakultní a interaktivní
prezentace, tj. Chlupáčovo muzeum historie Země, Hrdličkovo muzeum člověka, skleník
Botanické zahrady PřF UK, Mineralogické sbírky a naše nové Druhohorní safari – to vše za
zvýhodněné vstupné pro jednotlivce v ceně 90,- Kč či rodinné vstupné za 190,- Kč (dva dospělí
a tři děti). Počet zvýhodněných vstupenek je omezený, proto neváhejte a rezervujte si je už
dnes. Více informací naleznete na našich webových stránkách.

http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/exkurze-do-vidne/
http://www.prirodovedci.cz/aktuality/vyrazte-s-nami-na-badatelsky-vikend-do-prirodovedneho-muzea-na-vidni-a-do-np-podyji
http://www.youtube.com/watch?v=CNLavzxFe-I
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/vstupenky/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/muzejni-sobota-na-prirodovedecke-fakulte-uk


Novinky v našem e-shopu
Přírodovědci pro vás připravili v eshopu hned tři nové kategorie. První z nich jsou již zmiňované
vstupenky, které Vám umožní výhodný vstup na Muzejní sobotu PřF UK. Dalšími kategoriemi
jsou faksimilie historických map a šperky s přírodovědeckou tématikou, tak si udělejte radost :-
) 

Video měsíce - Přírodovědci na festivalu Rock For
People 2013
Přírodovědecká fakulta UK v Praze zavítala se svou vědeckou interaktivní show opět po roce na
festival Rock For People, největší hudební festival v České republice. Během čtyř dní se na

http://www.prirodovedci.cz/eshop/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/vstupenky/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/publikace/historicke-mapy/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/sperky/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.618017081549405.1073741831.194487817235669&type=3


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

ploše o půl kilometru čtverečního experimentovalo a bádalo a v tak originálním podání, které se
vyrovná The Parov Stelar Band a Thirty Seconds to Mars :) Mnoha tisícům návštěvníkům jsme
představili náš Molekulární bar, Dinosauří safari a naše exotické osmi či vícenohé miláčky.
Kromě geocachingu kolem festivalparku jsme vyráběli obří model řezu listem rostliny a měřili
pánům i dámám jejich BMI.

Podívejte se, jaké jsme tam měli půvabné vědkyně - i Karel Gott o tom zpíval :-)
 

Pokud se chcete s námi potkat, sledujte
náš Kalendář akcí nebo náš Facebook.

Katka
koordinátorka projektu Přírodovědci 
Katerina.tuskova@natur.cuni.cz

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.
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