Kavárna pro (ne)znalce
Zajímá vás svět kolem nás? Chcete se dozvědět něco víc,
zamyslet se nad různými humanitními i přírodovědnými
tématy? Pak je Kavárna pro (ne)znalce určená právě pro vás!
Kavárna pro (ne)znalce je ZDARMA a můžete přijít jen na
některá témata, nebo chodit pravidelně. U přednášek se
nepředpokládají žádné znalosti z daného oboru.
Může přijít opravdu každý 😊
A káva, čaj a něco malého k zakousnutí bude k dispozici.
Kavárna se bude konat JEDENKRÁT MĚSÍČNĚ, vždy pondělí
od 15:30 v přízemí Gymnázia Čakovice a přednášet budou
pedagogové gymnázia.
Přesný termín pro jednotlivé měsíce zveřejníme vždy s dostatečným předstihem na
www.gymcak.cz

V letošním školním roce se můžete těšit na:
Člověk a jeho chování vs. Planeta, na které žije
Pondělí 17. října 2022 15:30 v přízemí Gymnázia Čakovice, přednáší Mgr. Jan Jáchym
Co o nás víme? Kolik nás bylo, kolik nás je a kolik nás bude? Co nás čeká?
Rád bych uvedl základní informace o počtu lidí na Zemi, jak probíhal v posledních letech
vývoj a co nás v souvislosti s klimatem a změnami našeho chování možná čeká do
relativně blízkého budoucna.
Demografie obyvatelstva

demografická revoluce – vývoj počtu obyvatel na planetě

porodnost a úmrtnost na jednotlivých kontinentech

udržitelnost lidského druhu za současných podmínek

obyvatelé planety versus počasí a budoucnost s tím spojená

Co všechno (ne)víte o mikrosvětě
Listopad, přednáší Bc. Martin Bureš
Povídání o tom, jak člověk pochopil svět mikročástic a objevil jeho základní
pravidla. Dozvíte se odpovědi na otázky: Jak vznikla kvantová mechanika? Jaké
má „podivnosti“ kvantová mechanika? Proč atom vypadá tak, jak vypadá?

(Ne)umění ve veřejném prostoru
Prosinec, přednáší Mgr. Lenka Sedlmeierová
S jakými uměleckými díly se můžeme v dnešní době setkat v našem okolí?
V čem spočívá jejich umělecká hodnota? Jsou vůbec ještě uměním?
Představím vám výběr uměleckých děl nedávné minulosti a především
současnosti. Společně zauvažujeme nad tím, zda nám mají co sdělit.

Proč (ne)spíme?
Leden, přednáší Mgr. Denisa Andělová
Co kdybyste zjistili, že všichni máme ve svých životech elixír mládí, krásy,
štíhlého těla, zdraví, chytrosti a dobré nálady? A že není nic snazšího, než jej
použít: naučit se pořádně spát! Proč příroda stále nutí trávit téměř všechny
živočichy denně tolik času v bezbranném stavu? Jakou tak zásadní evoluční
výhodu spánek přináší, že to vyvažuje jeho rizika?

První sjednotitel Číny aneb Odkaz toho, jehož střeží Terakotová armáda?
Únor, přednáší Mgr. Magdalena Rytinová
Po jedenadvaceti stoletích se na světle ocitly hmatatelné důkazy o životě
prvního sjednotitele čínské říše, svrchovaného císaře Qinů – despoty, tyrana
a vraha, který však během své krutovlády položil základy čínské civilizace,
jež bez přerušení trvá dodnes. Jak toho dosáhl? Jaké aspekty života a správy
země ovlivnil? Jaký obraz o sobě zanechal prostřednictvím své hrobky,
považované za osmý div světa?

Co nám o mozku a našem chování říkají moderní neurovědy?
Březen, přednáší Mgr. Robert Kostner
Jak vlastně funguje mozek, neurony a chemické koktejly v něm? Co o našem
lidství říkají slavné psychologické experimenty? Ochutnáme mozek na mnoho
způsobů! ;-)

Banát
Duben, přednáší Mgr. Štěpánka Marková
Víte, kde leží Banát? Jak se tam mluví? Co je tam zajímavé? Jak se tam
dostanete? Co všechno můžete v Banátu zažít? Vlastní zážitky, trošku
historie, na co si dát pozor a další zajímavosti o tomto místě se můžete
dozvědět na přednášce a potom už jen vyrazit….

(Ne)konečná přednáška
Květen, přednáší RNDr. Matúš Ivan, PhD. a Mgr. Klára Zemanová
Přemýšleli jste někdy o velikosti nekonečna? Jsou všechna nekonečna stejná,
nebo je některé z nich „nekonečnější“? Kde přesně je na nekonečné přímce
nekonečno?

Pohlavní znaky na kostře člověka a radiouhlíková metoda
Červen, přednáší RNDr. Alena Krepušová a RNDr. Matúš Ivan, PhD.
V rámci přednášky se dozvíte o rozdílných znacích na kostře muže a ženy,
zejména na lebce a pánvi. Budete si moci zkusit sami určit pohlaví na
kosterním materiálu, případně odhadnout stáří jedince podle lebky.

