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Prentice Hall Physical Science: Concepts in Action helps students make the
important connection between the science they read and what they experience
every day. Relevant content, lively explorations, and a wealth of hands-on
activities take students' understanding of science beyond the page and into the
world around them. Now includes even more technology, tools and activities to
support differentiated instruction!
Put student engagement on the fast-track Think action sports like skateboarding
and BMX have nothing to do with physical science? Think again, especially as
they relate to fundamental physics concepts--not to mention the problem solving
required. What’s more, because kids will want to, observing action sports is the
perfect vehicle for promoting self-directed and collaborative learning . . . with
Action Science as your driver’s manual. Through a combination of book and
video, Robertson provides all the materials you’ll need to get started, with the
NGSS very much in full view. You’ll find: Detailed instructional methods Handson classroom activities and experiments Captivating video via QR codes
Imagine... a physical science course that gives fundamental principles a fresh
new twist and engages students on a level they understand and enjoy. Pearson
Physical Science: Concepts in Action delivers exactly that -- an active approach
to learning that inspires and motivates the next generation of students. Relevant
content, lively explorations, and a wealth of hands-on activities help students
understand that science exists well beyond the page and into the world!
Provides practice exams with answers and explanations, and includes reviews of
all test areas from writing skills to science.
Imagine... a physical science course that gives fundamental principles a fresh new twist
and engages students on a level they understand and enjoy. Pearson Physical
Science: Concepts in Action delivers exactly that -- an active approach to learning that
inspires and motivates the next generation of students.Relevant content, lively
explorations, and a wealth of hands-on activities help students understand that science
exists well beyond the page and into the world!
De pers over het werk van Michio Kaku `Wat een schitterend avontuur is het, te
proberen het ondenkbare te denken.' New York Times `Betoverend.' Washington Post
`Toegankelijk, heerlijk om te lezen en inspirerend.' New Scientist Het meest
opwindende technologieboek van het nieuwe millennium In Reis naar de toekomst
schetst Michio Kaku een opwindend en uitdagend beeld van de eeuw die voor ons ligt.
Hij baseert zich daarbij op interviews met meer dan driehonderd vooraanstaande
wetenschappers die op dit moment in hun laboratoria de toekomst aan het uitvinden
zijn. Het resultaat is een gezaghebbende en wetenschappelijk gefundeerde
beschrijving van de revolutionaire ontwikkelingen die momenteel plaatsvinden in de
geneeskunde, informatica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie, energiewinning
en ruimtevaart. Veel verbazingwekkende onthullingen in het boek vormen slechts het
topje van de ijsberg. Kaku bespreekt emotionele robots, antimaterieraketten,
röntgenogen, de mogelijkheid nieuwe levensvormen te scheppen en de ontwikkeling
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van de wereldeconomie. Hij stelt fundamentele vragen als: wie zijn de winnaars en
verliezers van de toekomst? Welke mensen behouden hun baan en welke landen
zullen economisch tot bloei komen? Reis naar de toekomst biedt een opwindende
vooruitblik op de komend eeuw. Een adembenemende, verbazingwekkende rit door
honderd jaar baanbrekende wetenschappelijke ontdekkingen. MICHIO KAKU is
hoogleraar, blogger, tv-host en een van de voormannen op het gebied van de
theoretische natuurkunde. Hij heeft diverse populairwetenschappelijke boeken op zijn
naam staan en schreef onder meer voor Time, The Wall Street Journal, The New York
Times, Discover Magazine, The London Daily Telegraph en New Scientist Magazine.
This program helps students make the important connection between the science they read
and the science they experience every day. Relevant content, lively explorations, and a wealth
of hands-on activities help students understand that science exists well beyond the page and
into the world around them.
Physical ScienceConcepts in ActionPearson Prentice Hall
"Master the GED" "2010 "is a comprehensive guide that provides the review material and test
prep needed to score higher on the high school equivalency diploma test. The exercises and
drills provide hands-on practice for every type of test question. Complete with in-depth reviews
for each subject exam: Language Arts, Reading; Language Arts, Writing; Mathematics;
Science; and Social Studies.
De zestienjarige Tess woont bij haar opa op een ranch in Montana. Als haar opa begint te
dementeren, neemt haar grote zus Ivy – die ze al drie jaar niet heeft gezien – Tess mee naar
Washington. Ivy begeeft zich in het hart van de politieke society en is een fixer – ze lost
andermans problemen op door clever thinking, connecties en als het moet zelfs chantage.
Opeens wordt Tess een wereld van politiek, macht, rijkdom, driehoeksverhoudingen en
familiegeheimen in geslingerd, en woont ze bij een zus die ze amper kent en vooral niet
vertrouwt. Erger nog, wanneer Tess een wanhopig klasgenootje te hulp schiet, raakt ze zelf
onbedoeld verstrikt in de fixerbusiness. Voor ze het weet vragen allerlei mensen haar om hulp.
Totdat het uit de hand loopt en Tess in een complot wordt gezogen dat van haar high school
tot midden in de Oval Office leidt.
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