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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
SEDMÝM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,
se začátkem školního roku jsme si i my pro vás připravili velmi mnoho zajímavých
přírodovědných aktivit pro všechny nadšence do přírody a níže vám zasíláme jejich výběr.

Přírodovědci na Kefíru
Již tuto sobotu 7. září 2013 budou Přírodovědci.cz na Kefíru, kulturním festivalu pro děti a
jejich rodiče. Přijeďte se za námi podívat do středočeské Třebovle. Od 10 do 20 hodin můžete
navštívit náš stan, kde na vás čeká program pro nejmladší přírodovědce i pro jejich maminky,
tatínky, babičky nebo dědečky. Po celý den si budete moci poslechnout dobrou muziku, podívat
se na divadlo a užít si spoustu dílen, atrakcí a zábavy. Registrovaní Přírodovědci dostanou na
akci razítko do svého Deníku přírodovědce – takže si ho nezapomeňte vzít s sebou!

http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/prirodovedci-cz-na-kefiru
http://www.festivalkefir.cz/mapa/


Tajemný svět vědy v obchodním centru Šestka
Přírodovědci si pro vás připravili na  všechny zářijové soboty a neděle doprovodný program v
obchodním centru Šestka v Praze 6, kde celý měsíc probíhá interaktivní výstava Tajemný svět
vědy. Již tento víkend se můžete dozvědět více o antropologii, vyzkoušet si práci forenzního
antropologa a můžete si také odnést otisk svého prstu. Program na další vikendy naleznete zde,

I zde rozdáváme razítka do Deníku přírodovědce a navíc zmrzlinu z tekutého dusíku. :-)

Zúčastněte se dětské vědecké konference
Již 3. ročník Dětské vědecké konference se bude konat 1. a 2. listopadu 2013 v Praze na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Akce navazuje na předchozí velmi úspěšné
ročníky a nabídne vám spoustu zážitků, poznání i zábavy. Vyzkoušíte si, jaké to je mluvit před
publikem, reagovat na otázky nebo vést odborné diskuse.  Akce je určena zájemcům o chemii,
biologii, fyziku, geologii, geografii, matematiku a technické obory. Přihlásit se můžete buď jako
jednotlivec, nebo jako maximálně tříčlenná skupiny. Každý jednotlivec či tým si musí připravit
přednášku, eventuálně vytvořit plakát. Jako téma si můžete zvolit přesně to, co vás nejvíc baví.
Kapacita je omezena na 80 účastníků, které vybere odborná porota z Vámi zaslaných abstraktů.
Přihlášku a abstrakt – tedy stručné shrnutí, o čem vaše přednáška či poster budou – je potřeba
doručit organizátorům do 11. října 2013. Více informací naleznete zde.

http://www.oc-sestka.cz/akce-a-tipy/akce-centra/tajemny-svet-vedy/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/tajemny-svet-vedy-v-obchodnim-centru-sestka
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/detska-konference/
http://www.youtube.com/watch?v=YaOC3M14eJA
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/detska-konference/registrace/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/prirodovedec/detska-konference/
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Korespondenční seminář Biozvěst
Představujeme vám nový korespondenční seminář Biozvěst, který je
určen všem zájemcům o biologii z řad středoškoláků. Jeho
prostřednictvím se vám představí mnoho zajímavých biologických
problémů, zejména témata, která jsou nad rámec pojetí biologie ve
středoškolských učebnicích. Každé dva měsíce vám přinese sérii pěti
úloh, jejich řešení vám rozšíří vaše biologické obzory. Po skončení
každé série vám zašleme vyhodnocení a budete si moci poměřit vaši
zdatnost s ostatními. Pro nejlepší řešitele budou připraveny ceny a
dvakrát do roka terénní soustředění, na kterém si jistě užijete mnoho
zábavy. Veškeré informace o přihlášení a zadání úloh najdete
na webových stránkách.

http://www.studiumbiologie.cz/biozvest/
http://kfrserver.natur.cuni.cz/lide/vosolsob/biozvest/


Holešovice Fashion Market s přírodovědeckou
módní kolekcí
Nové kolekce orignálních šperků a oblečení s přírodovědnou tematikou představíme ve dnech
27. - 28. září na trhu nezávislé módy a designu Holešovice Fashion Market v Praze. Přijďte si
vybrat z kolekce šperků s chemickou či mořskou tematikou, trička Dino-sutra, která vás naučí
mnohé o partnerském životě dinosaurů nebo si přijďte osvěžit na náš Molekulární bar.

Albertov slackline festival
Ve čtvrtek 19. září 2013 se od 13 hodin koná v Praze na Albertově
studentský Albertov slackline festival. Zveme vás na zábavné
odpoledne, plné pohybu na „lajnách“. Připraveno je několik soutěží
na „slacklajnách“ pro každého, kdo dorazí. Své umění pak
předvedou ve výšce profesionálové. Pro zájemce se navíc
uskuteční workshop žonglování, můžete se těšit i na ukázku
výcviku vodicích psů. Občerstvení je zajištěno a pro opravdové
nadšence zde bude „Molekulární bar“ v režii Přírodovědců.cz. Na
závěr čeká návštěvníky festivalu večerní fireshow. Všichni jste
srdečně zvání!

Video měsíce - Když želvy pláčou
Mořské želvy to nemají lehké. V životě na ně čeká spousta nebezpečí; tím největším je dnes
bohužel člověk. Nejen že lidé sbírají jejich vejce, ale dokonce i pokusy o ochranu těchto zvířat
někdy způsobují víc škody než užitku.
 
V Indonésii se neradostnou situaci snaží změnit Hana Svobodová, absolventka naší fakulty.
Přečtěte si článek o jejích zkušenostech, pusťte si video a třeba se pak rozhodnete podpořit
Hančiny aktivity. Želvy pomoc opravdu potřebují.
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http://www.novetrhy.cz/trhy/holesovice-fashion-market/#.UioTshaFRSY
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/sperky/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/trika/panska/produkt/triko-s-motivem-dino-sutra/
http://prirodovedci.us4.list-manage1.com/track/click?u=ca2bc2a6f411e4937135d42e0&id=4083961d3f&e=2f471df3c5
http://prirodovedci.us4.list-manage1.com/track/click?u=ca2bc2a6f411e4937135d42e0&id=081e6832bf&e=2f471df3c5
http://www.prirodovedci.cz/biolog/clanky/morske-zelvy-jsou-mezinarodne-chranene-opravdu
http://www.youtube.com/watch?v=3sUoBglCqXg


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

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.

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.natur.cuni.cz/
http://us4.forward-to-friend.com/forward?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=60e42329d8&e=%5BUNIQID%5D
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