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Adventní přírodovědecké pozdravení
Milí přírodovědci,
blíží se čas adventu a tým Přírodovědců.cz si pro vás v tomto předvánočním čase
připravil již deváty eletter, plný pozvánek na poslední akce tohoto roku, tipů na vánoční
dárky s přírodovědnou tematikou a odkazy na zajímavosti z vědeckého světa na
Přírodovědecké fakultě UK.

Mikulášská besídka v přírodovědeckém stylu
Po loňském úspěšném předvánočním setkání budou Přírodovědci.cz i letos pořádat
Mikulášskou besídku, která se bude konat dne 5. prosince od 16 hodin v budově
Přírodovědecké fakulty UK na Albertově 6, Praha 2. Akce je přístupná pro veřejnost a všichni
jste srdečně zvání. Mikulášská besídka v přírodovědeckém stylu bude již tradičně spojená s
vánočním bazárkem, chybět nebudou ani vánočními vědecké workshopy. Opět se můžete těšit
na výrobu parfémů s typickou vůní Vánoc, budete si moci vyrobit netradiční ozdoby na
stromeček v podobě fosilií či zeměkoulí, nebude chybět ani zdobení perníčků ve tvaru přírodnin
či laboratorní techniky. Novinkou letošní besídky bude náš Molekulární bar, který nabídne
vánoční nápoje a občerstvení - ovšem ve své typické molekulární podobě :-) Deníčky
přírodovědce si nezapomeňte vzít s sebou!

Tipy na vánoční dárky
Štědrý den bude za tři týdny. Nastává čas vánočních přání,
dopisů Ježíškovi a shánění dárků. Pokud přemýšlíte, co
hezkého, originálního a zároveň užitečného si přát nebo dát
svým blízkým, můžete se inspirovat v naší prodejní
nabídce - máme tipy na vánoční dárky pro skutečně
všechny generace :-)
Mladé přírodovědné badatele jistě potěší Kufřík
přírodovědce, plný užitečného vybavení pro jejich výzkumy,
který můžete doplnit dětským laboratorním pláštěm. Malí
paleontologové ve věku od 3 do 12 let se neobejdou bez
vybarvovacího třička Dinosauria (součástí balení jsou i
smyvatelné fixy).
Milovníkům knížek o přírodě nabízíme několik úžasných
ilustrovaných publikací, které napsali naši vědci. Zajímá- li
vás geologie, jistě oceníte Geologickou abecedu. Pokud máte
spoustu otázek ohledně života rostlin, jednoznačně
doporučujeme nádherný Rostlinopis. Jsme si jistí, že mladí
entomologové budou nadšení z Ilustrovaného včelařství.
Pro tatínky, dědečky a všechny milovníky starých map máme
připravenou celou kolekci faksimilií a kvalitních tisků
historických map. Dívky a dámy bez omezení věku se mohou
zkrášlit originálními šperky s přírodovědnou tématikou. Chtěli
byste věnovat své dívce, partnerce nebo mamince diamant a
zatím vám finance nestačí? Co takové náušnice s
diamantovou strukturou? Brož s talířovkou obrovskou vám teď v zimě bude připomínat teplé
letní dny na břehu moře.
V případě, že byste chtěli již ty úplně nejmenší a
novorozené směrovat na studium přírodních věd,
můžete jim pořídit některé z kojeneckých oblečků
a triček. Maminky budou pyšné na svá
zlatíčka, tatínky a příznivce rockové hudby v jedné
osobě jistě potěší mandelinka metalová na hrudi
jejich potomka :)
A pokud byste chtěli nechat výběr na svých
blízkých, můžete jim věnovat dárkový poukaz na
přírodovědné exkurze či kurzy molekulárního
vaření. Každopádně, roční předplatné časopisu
Přírodovědci.cz potěší určitě každého :-)

Láska mezi dinosaury
Možná jste se již potkali při návštěvě našeho Druhohorního safari s mladým paleontologem
Karlem Cettlem, který se věnuje zkoumání života pravěkých obratlovců. Málokdo ví, že Karel
Cettl je ovšem i velmi zdatný ilustrátor. Podařilo se mu tak spojit své dvě velké životní vášně
dohromady v projektu Dino-sutra, o kterém běžela v úterý 26. listopadu 2013 reportáž na TV
Nova v rámci programu Víkend. Autor projektu Dino-sutra seznamuje diváky se záhadou, jak se
mohli rozmnožovat druhohorní dinosauři, kteří mnohdy vážili i desítky tun. Pokud chcete vědět
více o sexu dinosaurů, při kterém musely praskat kosti, podívejte se na reportáž Láska mezi
dinosaury! Dino-sutru můžete však nosit i na svém tričku :)
Přejeme příjemnou a poučnou podívanou!

Video měsíce - Dětská vědecká konference zná své
vítěze
Ve dnech 1. a 2. listopadu 2013 se v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy konal
již 3. ročník Dětské vědecké konference.
Akci navštívilo více než 60 nadaných mladých vědců ve věku od 10 do 16 let z celé České
republiky. Během dvou konferenčních dní jsme měli možnost vyslechnout kolem čtyř desítek
zajímavých příspěvků ze všech oblastí vědy. Seznamte se s letošními vítězy a jejich příspěvky.
Kategorie: Živá příroda, Lidské tělo a medicína, Zdravá výživa a životní styl
1. místo - Pichlavé ozdoby, autoři Miroslav Herman a Filip Trajhan (víceleté gymnázium, Praha)
2. místo - Chov a rozmnožování plžů, autor Jan Pospíšil (ZŠ Vrdy)
3. místo - Roztoči mezi námi, autorka Alenka Bruthansová (ZŠ Horáčkova, Praha 4)
Cena diváků - Chov a rozmnožování plžů, autor Jan Pospíšil (ZŠ Vrdy)
Kategorie: Vědy o Zemi, Hi-tech, Chemická a fyzikální kouzla
1. místo - Potenciálně využitelných látek v kůře plodů jírovce maďalu, autor Ondřej Groborz

(víceleté gymnázium, Frýdek-Místek)
2. místo - Černé díry versus Červí díry, autor David Dvorský (ZŠ Dobratice)
3. místo - Microsoft: revoluce přichází!, autor Radek Šabatka (Gymnázium Opava)
Cena diváků - DNA - nositelka genetické informace, autorky Anežka Rychlá a Kateřina Weisová
(víceleté gymnázium, Opava)
Posterová sekce - Medúzy, autor Jiří Bruthans (ZŠ Horáčkova, Praha 4)
Konference se konala díky podpoře nadačního fondu Neuron a společnosti RSJ Algorithmic
Trading a cateringu Fresh & Tasty od Zátiší Group, kterým Přírodovědci.cz a Přf UK velmi
děkuje!
Podívejte se do naší fotogalerie nebo na toto video, jak dva konferenční dny probíhaly. Už teď
se těšíme na další mladé vědecké talenty na čtvrté dětské vědecké konferenci v roce 2014! :)

Náš novinkový zpravodaj je u konce. Věříme, že jste si letošní rok s námi užili během našich
exkurzí a akcí, že jste se mnohé naučili a poznali nové přátele. Slibujeme, že i rok 2014 bude ve
znamení vědy a poznání!

Nezapomeňte, že všechny aktuální informace a
novinky najdete na našem Facebooku.
Přejeme vám moc krásné Vánoce a na viděnou v
roce 2014!
Bára Šejblová
koordinátorka projektu Přírodovědci
barbora.sejblova@natur.cuni.cz

www.prirodovedci.cz

www.natur.cuni.cz

Poslat kamarádovi!

Pro odhlášení z eLetteru Přírodovědců klikněte
zde.

