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Milí čtenáři našeho měsíčníku, 
 
velice rádi Vám předkládáme k nahlédnutí březnové číslo školního         
časopisu. Svým rozsahem se řadí mezi nejobsáhlejší čísla své téměř          
dvouleté historie. Myslíme si, že i výběrem akcí patří měsíc březen k            
velice úspěšným na naší škole. Aktivity pro žáky byly vybírány pečlivě,           
snažíme se, aby byly různorodé a dokázaly propojit teoretické a          
praktické vyučování. Našim cílem je, aby děti chodily do školy rády a            
vyučování je bavilo. Jak se nám to povedlo, již posuďte sami.  
 
Přejeme příjemné počtení... 
 
 
Třeťáci se byli podívat na Nerudnech  
 

 

V pátek 1. 3. 2019 byl zahájen 10. ročník dvoudenní studentské přednáškové            
konference na Gymnáziu Jana Nerudy. Tento každoroční přednáškový cyklus nese          



 

jméno NeruDny, na které uslyší snad každý pražský student, a je zakončen            
Nerudným festem, hovorově Nerufestem, na který jsme se mohli těšit v sobotu večer             
v Rock Café. 

Já a několik mých spolužáků jsme si odpustili páteční vyučování a vypravili jsme se              
na Malou Stranu podpořit přednášku naší spolužačky, která vypravovala o          
autentickém životě tanečníka a byla jednou z mnoha zajímavých osobností          
programu. Dále jsme na akci mohli navštívit třeba přednášku režiséra a herce Jiřího             
Stracha, kterého svět zná jako představitele Lotranda v pohádce Lotrando a Zubejda,            
poslechnout si vystoupení školního sboru nebo se seznámit s architekturou očima           
Martina Rajniše. 

   

 

EDUCAnet se vypravil do Ocelového města 

V prvním březnovém týdnu se vydala skupina žáků a učitelů z pražského Educanetu             
na expedici Ocelové město. Výprava a její metaforický název převzatý z románu            
Julesa Verna naznačují, že šlo o velmi výjimečnou akci. Vlakem Pendolíno jsme se             
po železničním koridoru dostali na sever Moravy a do Slezka, do kamonouhelné            
pávne, která představuje velmi svérázný region naší země. Seznámili jsme se s velmi             
netradičními provozy. V černouhelném dole jsme navštívili podzemní expozice, které          
ukazovaly způsob dobývání nerostu, zhlédli jsme též nadzemní infrastrukturu         
moderního dolu i jeho starších předchůdců. Ostrava nabídla nejenom zajímavá místa           
spojená s těžkým průmyslem, nýbrž i přitažlivá moderní prostranství vzniklá na           
místech výrazné ekologické zátěže. Vrcholem naší expedice byla návštěva         
skutečného hutního podniku, kde jsme autobusem najeli několik desítek kilometrů v           



 

rámci areálu. Poslední den vyvrcholil návštěvou superpočítače ve moderním         
specializovaném počítačovém centru IT4Inovations při Vysoké škole báňské.        
Prohlídka všech prostor měla žáky seznámit s celým technologickým postupem          
výroby železa a kovových výrobků, s metodami řízení moderních velkopodniků. Příští           
rok opět na expedici Ocelové město na shledanou.  

 

     



 

                        

 

EDUCAnet už zase nevyhrál ve florbale :-)  

     

Ve středu 6. 3. se studenti EDUCAnetu zúčastnili florbalového turnaje „O pohár            
ředitelky Open Gate“ v Babicích u Prahy. V prvním utkání ve skupině jsme se střetli s                
výběrem Gymnázia Jana Nerudy, vyrovnaný boj skončil výsledkem 2:2. Ve druhém           
zápase jsme poměřili síly s hráči Open Gate a za vydatné podpory domácího publika              
podlehli domácím 3:0. V posledním zápase nás porazilo Gymnázium Teplice, které           
definitivně utnulo naši šanci na postup ze skupiny. Všem zúčastněným studentům           
děkujeme! 

 
 
 
 
 



 

Studenti dějepisného semináře dobyli Nový hrádek v Kunraticích  
 

               

Maturita je za dveřmi a studenti čtvrtých ročníků už ladí poslední střípky do své              
maturitní mozaiky. Jedním takovým střípkem by mohla být osobní návštěva míst „kde            
se psala historie“. Dne 7. 3. 2019 proto žáci dějepisného semináře vyrazili do terénu,              
jejich cílem byl Nový hrádek v Kunraticích. Zjistili jsme, že hrad stál pouze 10 let, již v                 
roce 1421 z něj husité udělali zříceninu, kterou můžeme obdivovat ještě dnes. Přesto             
se zapsal do historie českého národa. Zemřel na něm Václav IV., nejstarší syn Karla              
IV. Po jeho smrti pak vypukly husitské války. Studenti na informačních tabulích mohli             
vidět možnou podobu hrádku a porovnat ji se současným stavem. To ostatně můžete             
i vy, jelikož přikládáme fotky z našeho minivýletu. 

   

 

 

 



 

EDUCAnet a příběhy našich sousedů  

 

Nezisková společnost Post bellum dlouhodobě pořádá dokumentaristický projekt        
Příběhy našich sousedů, který má za cíl zmapovat a digitálně zpracovat životní            
osudy vybraných pamětníků. Právě do tohoto projektu se zapojil team studentek           
prvního ročníku bilingvního gymnázia ve složení Emily Beggs, Sára Gütlingová,          
Kiana Knoxová, Anežka Pešulová a Valentýna Vavřičková. Společně vyzpovídaly         
paní Růženu Hronovou a následně její vzpomínky zpracovaly do podoby video           
reportáže. Výsledek své půlroční práce prezentovaly před plným sálem v KC           
Zahrada Chodov dne 12. března. Celkově se do celého projektu zapojilo 9 teamů             
studentů z Prahy 11, studentky tak mohly změřit své síly s ostatními studenty.             
Největší trému však měly z hodnocení samotné paní Růženy Hronové, která se celé             
akce zúčastnila. Té se prezentace líbila natolik, že studentky pozvala na další setkání             
k sobě domů, tentokrát již bez diktafonu, kamery a předem připravených otázek. 



 

  

  

 

EDUCAnet nechyběl na týdnu mozku  

 

Dne 12. 3. se studenti EDUCAnetu zúčastnili akce Týden mozku, kde si vyslechli             
přednášky věhlasných českých odborníků týkající se např. výzkumu sluchu a          
sluchových poruch, umělé inteligence a spontánní mozkové aktivity, potrápili své          



 

mozkové buňky na expozici IQLANDIA a zblízka si prohlédli hady a sklípkany na             
workshopu zabývajícím se fobií ze zvířat. Chudáci ofidiofobici a arachnofobici. 

   

               

100 let česko-slovenské koruny 

Kolega Jaroslav Vídeňský usoudil, že na EDUCAnetu už dlouho neproběhla žádná           
akce :-), a proto se společně se studenty G1A a ZŠ9 vypravil 13. 3. 2019 na Pražský                 
hrad, aby zde navštívili výstavu ke stoletému výročí vzniku československé koruny.           
Výstava nabízí velké množství zajímavostí, jednou z nich je například 130 kg vážící             
zlatá pamětní česko-slovenská mince, která patří k největším na světě. Tak trochu            
jsme doufali, že se na EDUCAnetu objeví v podobě suvenýru, ale komu by se chtělo               
tahat s takovou hmotností.. 



 

   

 

 

G1B v Klementinu a Muzeu smyslů  

Zatímco v pátek 15. 3. někteří studenti stávkovali za ochranu klimatu, třída G1B se              
svým třídním profesorem Jiřím Vančurou navštívila komplex budov Klementina s          
historickou a barokní knihovnou a astronomickou věží, která nabízí krásné výhledy           
na celou Prahu. Dále se vydali do Muzea smyslů, kde se nechali “oklamávat” různými              
iluzemi a dalšími exponáty. 



 

      

      

 

EDUCAnet prý může podnikat 

Na EDUCAnetu se 20. 3. 2019 konala další ze zajímavých akcí – tentokrát se              
jednalo o seminář neziskové organizace Můžeš podnikat. Přednášku vedli pánové          
Martin Palička (Etnetera) a Ondřej Krátký (Liftago), ze strany studentů se účastnili            
zástupci tříd C2, C3 a G3A a pedagogický sbor reprezentovala kolegyně Pavla            
Cidlinská, která celý seminář spískala, za což jí samozřejmě mockrát děkujeme. 



 

   

 

Na EDUCAnetu se přednášelo o kryptoměnách  

Na EDUCAnet 21. 3. 2019 zavítala další vzácná návštěva – ekonom a expert na              
kryptoměny, Mgr. Ing. Dominik Stroukal, Ph. D., aby studentům C2, C3 a G3A předal              
celou řadu zajímavých informací o tomto fenoménu dnešní doby. Na rozdíl od            
jednoho nejmenovaného poslance Parlamentu ČR už tedy víme, že těžbou          
kryptoměny si byt rozhodně nevytopíme. :-) 

    

 

Historici z G4A a z G4B navštívili Lidice 

Dne 21. března 2019 se studenti posledního maturitního ročníku, kteří si vybrali            
dějepisný seminář, vydali navštívit obec Lidice, jež byla za druhé světové války, roku             
1942, vyhlazena německými nacisty během heydrichiády. V rámci výletu jsme mohli           
spatřit dnešní pietní území, které se rozkládá na místě původní vesnice. Navíc jsme             



 

si díky výkladu paní profesorky Veroniky Bártové prohloubili své znalosti této temné            
stránky české historie. Nemalou součástí celé exkurze se staly nejrůznější          
památníky, jež se po vesnici nacházely za účelem uctít památku zde padlých obětí.             
Nejzajímavějším z nich bylo zajisté sousoší věnováno oběti 82 lidických dětí, které            
působí zvláště emotivně. 

   

  

 

Matematický klokánek zase po roce… 

 
V pátek 22. 3. 2019 měli žáci základní školy opět možnost měřit síly ve svých matematických                
dovednostech. A zde už máme výsledky školního kola, kterého se zúčastnili žáci čtvrtých,             
pátých a šestých ročníků ZŠ.  

 



 

 
Výsledky v jednotlivých kategoriích podle tříd: 

 
KLOKÁNEK ZŠ 4:  

Tomáš Vyčítal (100 bodů) 
Adam Láznička (97bodů) 
Jakub Špaček (64 bodů) 

 
KLOKÁNEK ZŠ 5:  

Ivo Krátký (92 bodů) 
Mateja Mladjič (71bodů) 

Phuc Huynh Dieu Anhová (60 bodů) 
 

BENJAMÍN ZŠ 6A:  
Petr Janda (73 bodů) 

Anna M. Pašková (64 bodů) 
Lukáš Novák (63 bodů) 

 
BENJAMÍN ZŠ 6B:  

Juliyana Dovhanychová (78 bodů) 
Rozárie Srnová (78 bodů) 

Matěj Srna (64 bodů) 
 

Gratulujeme :) !!! 



 

     

Na EDUCAnetu dbáme na prevenci  

Jako každá správná škola dbá EDUCAnet na prevenci sociálně patologických jevů, a            
proto k nám 25. a 26. března dorazili příslušníci městské policie. Jejich snahou bylo              
mimo jiné odbourat bariéry při komunikaci se složkami policie a seznámit studenty se             
způsoby ochrany před nejčastěji se vyskytujícími druhy kriminality. Studenti se          
dozvěděli, co to je přiměřená obrana, probrali listinu lidských práv a také se snažili              
správně rozhodnout, kdy je čůrání na veřejnosti přečin a kdy už se jedná pouze o               
jednání v krajní nouzi. 

   
 

EDUCAnet opět v parlamentu ČR 

Studující prvního ročníku gymnázia měli 25. 3. 2019 pod laskavým vedením kolegy            
Vídeňského možnost zavítat do míst, kde se schvalují zákony. Hned v úvodu nás             
přivítal velice milý průvodce, který nastínil průběh následujících hodin. Žáci nejdříve           

https://praha.educanet.cz/cs/gymnazium/aktuality/


 

zhlédli krátké historické video, které shrnovalo schvalování zákonů v historii českého           
státu. Po krátkém rozboru a diskuzi jsme se přemístili do míst, na které dychtivě              
čekal každý student. Mohli jsme pobýt v kuloárech, viděli jsme prostory některých            
poslaneckých klubů a na závěr jsme z galerie shlédli do samotného sálu, kde probíhá              
ono důležité hlasování. Průvodce velice zajímavým výkladem přiblížil žákům princip          
schvalování a představil nejdůležitější muže, kteří zde pobývají (o ženách nemluvil).           
Připomněl, že zasedání Parlamentu jsou veřejná, a proto se můžeme v brzké době             
zase potkat… 

      

   

První pomoc hrou  

Kdyby měly paní učitelky třídní charakterizovat své šesťáky, řekly by, že jsou chytří,             
přátelští, ale hlavně neustále se pohybující. Tato jejich touha po aktivitě často vede k              
různým druhům úrazů, proto paní učitelky uvítaly nabídku na akci První pomoc hrou s              
nadšením. 
  
Celý workshop konaný ve středu 26. března zorganizoval Dům dětí a mládeže hl. m.              
Prahy v Karlínském Spektru. Šesťáčci si prakticky vyzkoušeli, jak ošetřit poranění,           



 

jak zastavit krvácení či jak reagovat při nehodě. Celá akce byla realizovaná            
prostřednictvím různých her a divadelních scének. Všechny aktivity zvládali šesťáci s           
přehledem. Nakonec jediný, kdo měl s workshopem problémy, byla paní učitelka           
Beranová, která málem omdlela, když slyšela slovo krev :-) 
 

               
 

         
 

Ochutnali jsme zakázané ovoce 

V pátek 29. 3. navštívily týmy projektu Zakázané ovoce ze třídy G3A již podruhé              
druhý stupeň naší základní školy. Projekt Zakázané ovoce se každý měsíc věnuje            
jednomu z daných témat a měsíc březen se nesl v duchu kouření. S dětmi jsme se                
bavili o všech příčinách a důsledcích závislosti na nikotinu, o tom, jaké dopady             
mohou čekat dlouhodobého uživatele, a to jak po stránce zdravotní, tak i po stránce              
postavení ve společnosti, ve vztazích s lidmi a s životním prostředím. Formou            
brainstormingu a myšlenkových map se žáci snažili zodpovědět otázky, které je           
donutily přemýšlet nad tím, zda ta jedna cigareta, kterou si z frajeřiny necháte             
nabídnout od kamaráda, vážně stojí za to. Ve druhé, praktičtější části „peer            
prevence“ si žáci odpočinuli u výroby popelokošů, kde se fantazii meze nekladly. 



 

       

          

G2A Zdravá výživa  - měsíc březen  

Tak a máme za sebou druhý měsíc našeho půlročního projektu ZDRAVÁ           
VÝŽIVA. Copak se všechno událo? Každé úterý o velké přestávce a i té další, jsme               
pro Vás měli připravené zdravé pochoutky a svačinky, zájem o stánek byl opravdu             
veliký, přesto doufáme, že se ještě zvedne. Mohli jste ochutnat například avokádové            
chlebíčky, smoothie, banánové chlebíčky a mnoho dalšího. 

Několik tříd jsme obešli, aby nám vyplnily dotazníky, podle kterých jsme           
zjišťovali, jak se která třídy na naší škole stravuje. Dozvěděli jsme se, že se u nás ve                 
škole zdravěji stravují ženy, ale zvítězily jen o malý kousek. Z naší školy se podle               
dotazníků nejlépe a nezdravěji stravují třídy: ZŠ9, G3 a naše třída G2A. 

Také proběhla první z naší řady pro Vás připravených přednášek. Přijely Věra            
Mikušová a Dagmar Struncová, které vám pověděly o veganství, ale nejen o něm.             
Paní Věra před tím, než se stala vegankou jedla maso ve velkém, ale rozhodla se               
pro veganství na základě své lásky k zvířatům. Zjistila jak se se zvířaty v průmyslu               
zachází. Vegani nejedí maso, ale ani mléčné výrobky ani cokoli živočišného původu.            

https://praha.educanet.cz/cs/gymnazium/aktuality/


 

Raw strava je tepelně neupravená strava. To a mnoho dalšího jste se dozvěděli na              
naší přednášce. 

S Věrou přijel také její králíček Only, který nežije v kleci, ale běhá Věře volně               
doma. Na králičí jatka denně přivezou cca 3000 králíků a Only byl jeden z nich, ale                
Věra ho zachránila a vzala si ho k sobě. 

Dále nás sledujete na našem Instagramu: edu.zdrava.vyziva.g2a, aby jste se           
mohli dozvědět více podrobnějších informací. Nejen z přednášky pro Vás brzy           
nahrajeme nové video na YouTube: Zdravá strava Educanet G2A 

Těšte se, zdravě stravujte se a radujte se! 

 Vaše G2A 

       

   

 


