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Sažetak:
Na radionici „Izolacija DNA iz banane“, svi sudionici će se upoznati sa metodom izolacije DNA.
Stanicu ili DNA u njoj ne možemo vidjeti golim okom, međutim, ako odstranimo DNA iz milijuna
stanica (ili dijela organizma, poput komadića voća, npr. banane, jagode, kivija…), onda bismo mogli
vidjeti DNA golim okom bez upotrebe mikroskopa. U ovom eksperimentu koristit će se uobičajeni
proizvodi za kućanstvo gdje svaki sastojak ima svoju ulogu u izdvajanju DNA iz banane.
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