Program Podzimního kurzu BIOLOGIE, 6. – 10. 10. 2014

skupina
A
přednáška
10:00 - 10:45

přednáška
11:00 - 11:45

oběd
12:00 - 13:30

praktické cvičení (1)
13:30 - 15:00

praktické cvičení (2)
15:30 - 17:00
Fosilie v průběhu věků interpretační hra
praktické cvičení (2)
15:00 - 16:30

pondělí
6.10.

Saga rodu Homo - evoluce
člověka - Dvořáková
Fosilie v průběhu věků - Hůla
přednáška
přednáška
9.00 - 9:45
10:00 - 10:45

oběd
oběd
11:00 - 13:00

Saga rodu Homo- evoluce
člověka
praktické cvičení (1)
13:00 - 14:30

úterý 7.
10.

Vodní režim rostlin Cigánek

Ekotoxikologické cvičení Mlčáková

oběd

Vodní režim rostlin

Ekotoxikologické cvičení

Příběh evoluce - Lhotský

Ekologie mikroorganismů Lhotská

oběd

Příběh evoluce: představy
o vzniku a vývoji života na
Zemi

Ekologie mikroorganismů

Bioinformatika - Janštová
přednáška
8:00 - 8:45

Lidské smysly - Janšta
přednáška
9:00 - 9:45

oběd
praktické cvičení (1)
10:00 - 11:30

Bioinformatika
praktické cvičení (2)
12:00 - 13:30

Lidské smysly

Co žije ve vodě a je
nám skryto?

Z čeho se skládá naše tělo

oběd

středa
8.10.
čtvrtek
9.10.

pátek
10.10.

Z čeho se skládá naše tělo Co žije ve vodě a je nám
- Janšta, Janštová
skryto? - Poláková

13:30→

skupina
B
přednáška
10:00 - 10:45
pondělí
6.10.

Saga rodu Homo- evoluce
člověka - Dvořáková
Fosilie v průběhu věků - Hůla
přednáška
přednáška
9.00 - 9:45
10:00 - 10:45

Vodní režim rostlin úterý 7.10. Cigánek
středa
8.10.
čtvrtek
9.10.

pátek
10.10.

přednáška
11:00 - 11:45

Ekotoxikologické cvičení Mlčáková

oběd
12:00 - 13:30

praktické cvičení (1)
13:30 - 15:00

praktické cvičení (2)
15:30 - 17:00

oběd
oběd
11:00 - 13:00

Fosilie v průběhu věků interpretační hra
praktické cvičení (1)
13:00 - 14:30

Saga rodu Homo- evoluce
člověka
praktické cvičení (2)
15:00 - 16:30

oběd

Ekotoxikologické cvičení

Vodní režim rostlin
Příběh evoluce: představy
o vzniku a vývoji života na
Zemi

Příběh evoluce - Lhotský

Ekologie mikroorganismů Lhotská

oběd

Ekologie mikroorganismů

Bioinformatika - Janštová
přednáška
8:00 - 8:45

Lidské smysly - Janšta
přednáška
9:00 - 9:45

oběd
praktické cvičení (1)
10:00 - 11:30

Lidské smysly
praktické cvičení (2)
12:00 - 13:30

Bioinformatika

Z čeho se skládá naše
tělo

Z čeho se skládá naše tělo

oběd

Z čeho se skládá naše tělo Co žije ve vodě a je nám
- Janšta, Janštová
skryto? - Poláková

Verze 29. 8. 2014, změna programu
vyhrazena.
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