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Dny vědy nejen na Přírodovědecké fakultě, ale i „v ulici“
Ústí nad Labem – Přírodovědecká fakulta UJEP zve veřejnost na Dny vědy, které i letos proběhnou
nejen na půdě fakulty, ale také v ulici.
Tradiční Dny vědy, které jsou součástí celouniverzitních Dnů vědy a umění, letos nabídnou
návštěvníkům bohatý program jak na půdě fakulty, tak - stejně jako v loňském roce - „v ulici“.
Program na fakultě je naplánován na úterý 4. 5. 2010 od 9.00 do 15.00. Návštěvníci si budou moci
nejen prohlédnout zázemí a laboratoře všech kateder (biologie, fyziky, chemie, matematiky,
informatiky a geografie), ale i například vyslechnout zajímavé přednášky, zúčastnit se minikurzu
geocachingu či si zasoutěžit v kvízech o ceny.
Den vědy v ulici, který Přírodovědecká fakulta pořádá již podruhé, pak proběhne ve středu 5. 5. 2010
od 10.00 do 15.00 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Letos se zde představí zejména katedry
chemie a fyziky. Nebudou chybět efektní fyzikální a chemické pokusy, interaktivní výstava „Sáhněte
si na fyziku“, kvíz „Poznáte po čichu, o jakou chemikálii se jedná?“ a další zajímavé a zábavné
aktivity. Nově přibude možnost pozorovat hvězdářským dalekohledem na Slunce (samozřejmě pouze
za jasného počasí) a pro případné zájemce o studium na PřF bude připravena prezentace studijních
možností v právě vyhlášeném 2. kole přijímacího řízení na rok 2010/2011.
Přílohou si Vám dovolujeme zaslat plakát s upoutávkou na akci a podrobný program aktivit na fakultě.
Jakékoli další dotazy Vám rádi zodpovíme na e-mailu jana.kominova@ujep.cz nebo na výše
uvedeném telefonním čísle.
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