Sobota 11 maja 2019
10:15-11:00

11:15-12:00

12:15-13:00

13:15-14:00

Standardowe techniki
kryminalistyczne – jak nie
dać się złapać sala 329

Dlaczego rakiety latają?
sala 329

Laserowy zawrót głowy sala 107

Mikrobiologia – czy można
spojrzeć bakterii w oczy?
sala 213

Laboratorium chemicznobiologiczne sala 213

Laboratorium chemicznobiologiczne sala 213

14:15

Książka od wyklejki sala 103
Szkoła
podstawowa
klasy 4-6

Mikrobiologia – czy
można spojrzeć bakterii
w oczy? sala 213

Jak budować osiedle, w którym się dobrze mieszka? sala 214

Egzamin na amfie, praca na Prozacu, relaks na benzo –
za i przeciw sala 107

Książka od wyklejki sala 103

Dzieje Ziemi sala 102
Szkoła
podstawowa
klasy 7-8
Oddziały
gimnazjalne

Standardowe techniki
kryminalistyczne – jak nie
dać się złapać sala 329
Owocowe DNA sala 212

Owocowe DNA sala 212

Mikrobiologia – czy
można spojrzeć bakterii
w oczy? sala 213

Mikrobiologia – czy można
spojrzeć bakterii w oczy?
sala 213

Czy można naładować
telefon powietrzem?
sala 107
Dlaczego rakiety latają?
sala 329

Egzamin na amfie, praca na Prozacu, relaks na benzo –
za i przeciw sala 107

Książka od wyklejki sala 103

Dzieje Ziemi sala 102

Szkoła
średnia

Chemik bez fartucha
sala 102

Ja tak mam i jest dobrze –
fejsbukowe mądrości w
praktyce sala 101

Ostatni dzwonek, czyli chemiczne warsztaty maturalne
sala 211
Owocowe DNA sala 212

Laserowy zawrót głowy sala 107

Od fotonu do świecących kotów
sala 102

Jak to jest być polską
energetyką, dobrze?
sala 101

Czy da się żyć bez jedzenia – czyli
czym jest żywienie dojelitowe i
pozajelitowe sala 101

Czy można naładować
telefon powietrzem?
sala 107

Materiały wybuchowe w
ratowaniu życia i zdrowia
sala 329

Zarządzanie projektami – jak to ugryźć? sala 216

Owocowe DNA sala 212
Makieta Smart Home z klocków LEGO parter

Instrumentarium chirurgiczne i laparoskopowe jako nieodzowny element pracy pielęgniarki chirurgicznej oraz operacyjnej parter
Druk cyfrowy na tekstyliach parter
Gry planszowe parter
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Niedziela 12 maja 2019

Szkoła
podstawowa
klasy 4-6

10:15-11:00

11:15-12:00

12:15-13:00

13:15-14:00

Czy ból uszlachetnia, czyli słów
kilka o lekach we współczesnej
anestezjologii sala 107

Co nas nie zabije, to nas
wzmocni, czyli zastosowanie
trucizn w lecznictwie oraz
przemyśle sala 107

Przegląd gadów Polski
sala 103

Węgiel czyli
superpierwiastek sala 107

Sekretne życie drzew sala 212

Sekretne życie drzew sala 212

Tajemniczy świat owadów
sala 213

Tajemniczy świat owadów
sala 213

Kiedy fizyk igra z chemią
sala 212

Kiedy fizyk igra z chemią
sala 212

Klik&fun sala 210
Od wilka do mopsa – z psem
przez wieki sala 102

Szkoła
podstawowa Jak to działa? Zjawiska fizyczne
klasy 7-8
w przedmiotach codziennego
użytku sala 103
Oddziały
Czy ból uszlachetnia, czyli słów
gimnazjalne
kilka o lekach we współczesnej
anestezjologii sala 107
Od wilka do mopsa – z psem
przez wieki sala 102

Klik&fun sala 210

Fizyka w sporcie sala 103

Co nas nie zabije, to nas
wzmocni, czyli zastosowanie
trucizn w lecznictwie oraz
przemyśle sala 107

Węgiel czyli
Jak sztuczna inteligencja superpierwiastek sala 107
zmienia naszą
rzeczywistość sala 107

Fizyka w sporcie sala 103

Żołnierze cywilom, czyli o broni i amunicji sala 101

Czego uczą nas psy? sala 102

Szkoła
średnia

Jak to działa? Zjawiska fizyczne
w przedmiotach codziennego
użytku sala 103

Przegląd gadów Polski
sala 103

Ziarnko do ziarnka i będzie…
kawa? sala 101

Jak schwytać mordercę,
czyli chemik na miejscu
zbrodni sala 102
Jak sztuczna inteligencja
zmienia naszą
rzeczywistość sala 107

Jak schwytać mordercę,
czyli chemik na miejscu
zbrodni sala 102
Czy energetyka jądrowa
jest przyszłością Polski?
sala 103
Węgiel czyli
superpierwiastek sala 107

Elektronika od podstaw sala 213
Ostatni dzwonek, czyli chemiczne warsztaty maturalne sala 211
Warsztaty negocjacyjne – Kryzys na Marsie sala 214
Makieta Smart Home z klocków LEGO parter
Instrumentarium chirurgiczne i laparoskopowe jako nieodzowny element pracy pielęgniarki chirurgicznej oraz operacyjnej parter
Druk cyfrowy na tekstyliach parter
Gry planszowe parter

14:15
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