ELEKTRONICKÝ MĚSÍČNÍK OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ ROČNÍK 8 ČÍSLO 1 LEDEN 2014

PREMIÉROVÉ ZOOLOGICKÉ DNY OSTRAVA SLAVÍ ÚSPĚCH Největší tuzemské setkání zoologů,
studentů zoologických oborů a všech zájemců o zoologii se letos premiérově uskutečnilo v Ostravě
ve dnech 6.–7. února jak v prostorách budovy Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity na ulici
Chitussiho 10, tak v prostorách Multifunkční auly Gong. Organizaci této prestižní akce zajišťovali
zoologové z katedry biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity pod záštitou
rektora OU prof. Jiřího Močkoře ve spolupráci s Českou zoologickou společností, Akademií věd ČR,
ZOO Ostrava aj. Ostrava na této akci hostila téměř 500 českých, slovenských a polských zoologů
z 18 univerzit, 10 vědeckých ústavů a mnoha dalších institucí. Na konferenci byly prezentovány stovky
příspěvků, převážně nových objevů z různých oblastí výzkumu živočichů. Diskutovalo se například
na téma zájmu médií o propagaci vědy, rodičovská péče u živočichů, genetika vlka a psích plemen
nebo proč jsou ptáci tak chytří, když mají tak malé mozky.
Více na: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11717
Text: -skla, jen-

Fota: J. Hodeček
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JIŽ BRZY! 24. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ MATEMATICKÉ SOUTĚŽE VOJTĚCHA JARNÍKA V pátek
4. dubna 2014 se na katedře matematiky Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity uskuteční
už 24. ročník Mezinárodní matematické soutěže Vojtěcha Jarníka, nejstarší matematické soutěže
pro vysokoškolské studenty v Evropě. Přírodovědecká fakulta OU ji pořádá každoročně. Soutěž se
dělí do dvou kategorií. První kategorie je určena studentům prvního a druhého ročníku VŠ a druhá
studentům třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Na soutěž vždy přijedou nejlepší studenti matematiky
z desítek univerzit nejen z Evropy. Loni se zúčastnilo celkem 41 univerzit, většinou evropských.
Stabilně jsou mezi soutěžícími studenti z Cambridge (Velká Británie), ale i z Barcelony (Španělsko),
Curychu (Švýcarsko), Florencie (Itálie), dvou univerzit z Petrohradu a dvou moskevských univerzit.
V posledních letech byli mezi soutěžícími i studenti z Rijádu (Saudská Arábie) nebo z Bogoty (Kolumbie).
Soutěžící jsou často vítězové či úspěšní řešitelé matematických olympiád v jednotlivých státech.
Více na: http://vjimc.osu.cz/
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Loňská vítězka první kategorie, Lisa Sauermann
z Bonnu. Na nejvyšší příčče byla i v roce 2012.
Fota: Hana Jenčová

VÝZKUM MECHOROSTŮ MÍŘÍ DO PAŘÍŽE Katedra
biologie a ekologie Přírodovědecké fakulty Ostravské
univerzity získala grant Evropské unie, který umožní
prostudovat mechorosty jedné z největších evropských
herbářových kolekcí v Národním muzeu v Paříži. Projekt,
nazvaný SYNTHESYS č. FR-TAF-3686, využije laboratoř
bryologie ke studiu zejména herbářových položek
jihoamerických zástupců epifytických mechů.
>>
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Touto skupinou rostlin se dlouhodobě zabývá Vítězslav Plášek, který se do Paříže poprvé chystá již
koncem března tohoto roku. Výsledky výzkumu budou následně publikovány v odborné literatuře.
http://prf.osu.cz/
-pla, skla-

Fota: Vítězslav Plášek

NOVINKA: STUDIUM KOORDINACE V OBLASTI ICT Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity
v Ostravě, Centrum celoživotního vzdělávání ve spolupráci s katedrou informatiky a počítačů přijímá
přihlášky ke studiu dle § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Koordinace v oblasti ICT – studium k výkonu
specializovaných činností Studium probíhá distanční formou a je akreditováno v rámci DVPP na
MŠMT. Prezenční část výuky (tutoriály) bude probíhat ve vybrané pátky odpoledne podle rozvrhu.
Více na: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11647

BEZPLATNÉ KURZY PRO VÁS ZNOVU NA STARTU Vám všem pracovníkům MŠ, ZŠ a SŠ Moravskoslezského kraje nabízíme další vzdělávací kurzy a workshopy, které pořádá Centrum celoživotního
vzdělávání Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu „Zvyšování odborných
kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT
ve školách“ (CZ.1.07/1.3.44/01.0020). Díky těmto kurzům a workshopům, určeným nejen pedagogickým, ale i nepedagogickým pracovníkům, se naučíte například efektivně využívat software na vašem
počítači, vytvořit si svoje webové stránky anebo si rozšíříte znalosti z oblasti matematiky. Kurzy
i workshopy jsou poskytovány zdarma. Informace o projektu a podrobná nabídka kurzů i workshopů.
Tento projekt je realizován od 1. února 2012 do 31. prosince 2014.
http://prf.osu.cz/index.php?kategorie=119&id=11732
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Více na: http://www.osu.cz/index.php?kategorie=888&id=11659
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ZÍSKEJ POJIŠTĚNCE,
ZÍSKÁŠ BONUS 500 KČ!
Přehlaste k ČPZP své příbuzné, přátele, známé…

REGISTRACÍ 6 NOVÝCH
POJIŠTĚNCŮ ZÍSKÁTE
PŘÍSPĚVEK 3000 KČ
NA REGENERACI
A POHYBOVÉ AKTIVITY
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VÁNOČNÍ KONCERT STUDENTŮ HUDEBNÍ VÝCHOVY V půli prosince 2013 se v aule Ostravské
univerzity v Ostravě uskutečnil tradiční Vánoční koncert studentů katedry hudební výchovy OU.
Koncert zahájil vedoucí katedry Jiří Kusák. Úvodem vystoupil s krátkým programem Vysokoškolský
pěvecký sbor. Dirigovali studenti navazujícího magisterského oboru Učitelství sbormistrovství pro SŠ
a ZUŠ Olesia Adamovich, Kamila Sobotková, Tomáš Mička a Soňa Hrušková. Následovala čísla sólových výstupů nejen klasické hudby. Vynikající výkon předvedla například Aneta Osiková, která na
klavír zahrála „Rej skřítků“ od Ference Liszta. Zcela výjimečným číslem bylo akordeonové duo Soni
Hruškové a Kamily Sobotkové, prezentující dílo Jaroslava Bílka „Pozdrav z Francie“ a „Argentinskou
siestu“. Závěrem Komorní pěvecký sbor zazpíval pod taktovkou studentů zmíněného sbormistrovského oboru Jiřího Valcháře a Markéty Myškové vánoční koledy v úpravách Bohuslava Korejse
a Antonína Tučapského. Tečkou za koncertem byl proslov děkana Pedagogické fakulty doc. Tomáše
Jarmary. http://pdf.osu.cz/
Markéta Myšková

Vysokoškolský pěvecký sbor OU, sbormistryně Olesia Adamovich.

Foto: -pdfa-
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