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Profesor Vladimír Pikora přednášel na EDUCAnetu 

                  

5. 2. 2019 jsme na EDUCAnetu přivítali opravdu velmi vzácnou návštěvu. Pan            
profesor Vladimír Pikora, přední český makroekonom a analytik finančních trhů, si           
pro studenty prvního až třetího ročníku gymnázia připravil zajímavou přednášku s           
názvem Čtvrtá průmyslová revoluce. Videa z přednášek pana profesora můžete          
zhlédnout níže. Děkujeme studentům z C2 za technickou podporu (která sice           
nakonec nebyla příliš potřeba, neboť pan profesor se obešel bez mikrofonu) a            
především našemu kolegovi Jaroslavovi Vídeňskému za to, že celou akci          
zorganizoval – konečně jeho nadšení ze setkání s panem profesorem je dostatečně            
patrné na přiloženém snímku. 

 

Navštívili jsme Elektrotechnickou fakultu ČVUT 

  



 

      

V pátek 8. února navštívili studenti ICT, a to konkrétně třídy C3 a C4 pod vedením                
kolegy Petra Plodíka Elektrotechnickou fakultu ČVUT na Karlově náměstí, kde se           
konal den otevřených dveří. Na této fakultě je možno studovat zajímavé a náročné             
obory jako např. kybernetika a robotika či lékařská bioinformatika, proto disponuje           
celou řadou špičkově vybavených laboratoří. Studenty fakulta nadchla (nebo to          
aspoň tvrdili :-)) – konečně zanedlouho uvidíme, kolik z nich se na FEL ČVUT              
přihlásí. 

Mořský svět 

Patříte mezi příznivce potápění se v moři a sledování podmořského života? Chtěli            
byste sledovat život pod vodou z blízka a dlouho, ale nevystačí Vám dech? Existuje              
možnost, jak tyto požadavky splnit. O tom se přesvědčili žáci G2A, kteří navštívili             
mořský svět v Holešovicích. V rámci semináře měli možnost sledovat rozličné           
organismy vyskytující se pod hladinou moří, které známe například z kreslených           
pohádek. Kdo by si nevzpomněl na hlášku z filmu Hledá se Nemo: “Měl bys plavat,               
měl bys plavat, měl bys plávat, plávat, plávat! Když nevíš co, tak plav!”, když spatří               
na vlastní oči klauna očkatého (Nema) a bodloka pestrého (Dory). Asi nejvíce            
obdivovaným exemplářem bylo akvárium se třemi žraloky a sledování jejich hbitého           
pohybu pod vodou. Všichni si pobyt pod hladinou moře užili a získali nové informace              
o známých i méně známých druzích mořských organismů.  
 
 

                           



 

 

   

 

 



 

Návštěva EDUCAnetu v Psychiatrické léčebně v Bohnicích 

    

Ve středu 20. února navštívily třídy G1.A a G1.B v rámci předmětu ZSV             
Psychiatrickou léčebnu v Bohnicích. Zjistili, jak funguje tato instituce, dozvěděli se           
mnoho zajímavostí i praktických příkladů. Pro všechny to byl určitě nevšední zážitek. 

EDUCAnet na exkurzi v Parlamentu České republiky 

 

V souladu s heslem „na EDUCAnetu se pořád něco děje“ se 27. 2. 2019 studenti C2                
a ZŠ8 vydali pod vedením kolegy Vídeňského a kolegyně Brotánkové na exkurzi do             



 

Parlamentu České republiky. Exkurze prý byla přínosná a někteří ze studentů           
dokonce začali uvažovat o politické kariéře :-).  

     

EDUCAnet si zavolal na Linku bezpečí 

28. 2. 2019 jsme na EDUCAnetu přivítali další vzácnou návštěvu – paní Michaelu             
Mikulovou. Paní Mikulová pracuje na Lince bezpečí a je také autorkou knih, ve             
kterých nejen dospívajícím radí, jak řešit náročné životní situace. Dozvěděli jsme se,            
že každý den volá na Linku bezpečí průměrně 500 dětí a že každoročně se díky ní                
podaří zachránit 40 dětí před sebevraždou. Při besedě a diskuzi jsme se bavili mimo              
jiné o kyberšikaně, vztazích a bezpečné komunikaci na sociálních sítích. Během           
hodiny jsme si dokonce na Linku bezpečí zavolali, samozřejmě pouze cvičně. 

      

 

Chemie- projekt Zdravá výživa 

A na závěr vkládáme do časopisu zhodnocení projektu z chemie, na kterém pracují             
žáci druhého ročníku gymnázia.  
 



 

“My jsme žáci třídy G2A a během tohoto pololetí od nás čekejte spoustu akcí a 
novinek. V rámci chemie jsme si pro Vás všechny připravili projekt s názvem Zdravá 
výživa, díky kterému se dozvíte spoustu zajímavostí nejen o výživě. Budeme Vás 
všechny testovat! Ale trochu jinak než naši učitelé, vytvoříme pro Vás dotazníky, 
pomocí kterých se dozvíme, jak na tom se stravováním naše škola vůbec je. Již od 
26. února ve druhém patře pro Vás bude připravený stánek se zdravou výživou, 
každé úterý o velké přestávce, tak ho nezapomeňte navštívit! Budeme moc rádi, 
když budete sledovat naše sociální sítě, které jsou přímo spojené s tímto projektem. 
Například na našem YouTube kanále, Zdravá výživa G2A, je úvodní video, které 
Vám náš projekt blíže představí. Sledujte nás také na našem instagramovém profilu, 
který najdete pod jménem: edu.zdrava.vyziva.g2a. Již 19. března se můžete těšit na 
první z našich sérií přednášek o výživě, ta první bude zaměřená hlavně na 
veganskou stravu. Závěrem celého pololetního projektu bude sportovní den, tak 
pořádně trénujte už od teď, ať podáte na konci školního roku ty nejlepší výsledky! 
Vaše G2A :-).” 
 
Marie Rezlerová z G2A 


