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PŘÍRODOVĚDCI JSOU TU SE SVÝM
OSMÝM ELETTEREM!
Milí přírodovědci,
i v měsíci říjnu jsem si pro vás připravili mnoho přírodovědeckých aktivit pro všechny
nadšence do přírody a níže vám zasíláme podrobnější informace.

Čakovické filmové posvícení
Již tuto sobotu 5. října pořádá městská část Praha-Čakovice netradiční filmové posvícení.
Součástí programu budou od 10 do 18 hodin i Přírodovědci.cz se svojí zábavně vědeckou show,
kde nebudou chybět chemická kouzla, druhohorní safari, molekulární bar ani expozice svět pod
mikroskopem a mnoho dalších aktivit. Více o programu a místě konání se dozvíte v
našem kalendáři akcí.

http://www.prirodovedci.cz/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/cakovicke-filmove-posviceni


Geologicko-biologická exkurze do Německa a
Českého Švýcarska
Chcete objevovat významná německá muzea, pokochat se unikátními mineralogickými sbírkami
a navštívit jeden z našich národních parků? Pak s námi pojeďte na přírodovědecký prodloužený
víkend. Geologicko-biologická exkurze se uskuteční od soboty 26. do pondělí 28. října 2013.
Akce je určena všem nadšeným geologům, biologům a chemikům ve věku 14–19 let se
zvýšeným zájmem o tyto obory. Více informací a přihlášku naleznete na našich stránkách.

Pozor počet míst je omezen!

http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/geologicko-biologicka-exkurze-do-nemecka-a-ceskeho-svycarska


Nová kategorie na 3. dětské vědecké konferenci
Ještě stále se mladí vědečtí nadšenci ve věku 10 - 16 let můžou hlásit na 3. dětskou vědeckou
konferenci.  A pozor pro velký zájem jsme přidali novou kategorii "Zdravá výživa a životní styl",
kam spadají příspěvky o stravování, farmaření, biopotravinách, dietologii, obezitě, hygieně a
podobných tématech. Pozor uzávěrka registrací je již 10. 11. 2013. Více informací naleznete v
kalendáři akcí.

Přípravný kurz - Geografie

http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/3-detska-vedecka-konference


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografických oborů, kartografie, geoinformatiky a
demografie 2014 je určen zejména uchazečům o studium těchto oborů na Přírodovědecké
fakultě UK v Praze a dále uchazečům o studium oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky
zkouška z geografie/zeměpisu, orientace v problematice obyvatelstva, základů společenských
věd či všeobecného základu (např. právnické, filozofické, ekonomické fakulty, fakulta sociálních
věd či humanitních studií).

Více informací o kurzu včetně možnosti elektronického přihlášení naleznete na stránkách Centra
geografického vzdělávání.

Velká výstava Bezobratlých
Novinkou v našem katalogu pro učitele je Velká výstava Bezobratlých, kterou si registrovaní
učitelé mohou zapůjčit na své školy.  Vypravte se tedy se svými žáky formou této putovní
výstavy do fascinujícího světa nepřeberných tvarů a forem českých bezobratlých živočichů.

Novinky v našem eshopu
Přírodovědci pro vás připravili v eshopu nové produkty. První z nich jsou kojenecké body pro
naše nejmenší přírodovědce s mandelinkou metalovou, za svobodna bramborovou.  Další
novinkou jsou dětská vybarvovací trička Dinosauria a dámská trička s motivem nejlepšího
geologického přítele všech žen. I v sekci šperky máme novou sérii náušnic a přívěsků,
tentokrát s chemickou tématikou, tak si udělejte radost :-)

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

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

http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/geen/
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/katalog/206-velka-vystava-bezobratlich/?st=1&sec=1
http://www.prirodovedci.cz/eduweb/ucitel/registrace/
http://prirodovedci.us4.list-manage.com/track/click?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=2120a7faa6&e=78362051a7
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/trika/detska/produkt/kojenecke-body-mandelinka/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/trika/detska/produkt/vybarvovaci-trika-dinosauria-vc-fixu/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/trika/damska/produkt/triko-diamant-nejlepsi-pritel/
http://www.prirodovedci.cz/eshop/kategorie/sperky/
http://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci
https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
mailto:Katerina.tuskova@natur.cuni.cz


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

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=ec2b82248b&e=%5BUNIQID%5D
https://www.facebook.com/prirodovedci.cz
http://prirodovedci.us4.list-manage.com/unsubscribe?u=b3642f499e430a44fd0c43a74&id=6046358737&e=%5BUNIQID%5D&c=ec2b82248b

