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Milí čtenáři našeho měsíčníku, 
 
měsíc utekl zase jako voda a my jsme tady s dalším číslem školního             
časopisu. Duben byl měsíc nejrůznějších projektových aktivit. Jsme moc         
pyšní, že nápady na témata projektů nemají vždy jen učitelé, ale i naši             
žáci. Ti sami totiž nejlépe vědí, co za aktuální témata je trápí, čím se              
zabývají, a proto si jejich nápadů a námětů moc vážíme. Na           
následujících stránkách máte možnost se s nimi seznámit i vy . 
 
Přejeme příjemné počtení... 
 
 
Dějinami Československa až na samou dřeň  
 
Dne 5. 4. 2019 jsme se spolu s žáky ZŠ8 při návštěvě Česko-slovenské/             
Slovensko-české výstavy v Národním muzeu dostali československým dějinám až na          
samou dřeň. Žáci mohli nejednom vidět nově restaurované prostory Národního          
muzea, navíc si prohlédli celou žaků zásadních dokumentů, které ovlivnily bohaté           
dějiny naší republiky v uplynulém století. Byli samozřejmě svědci vzniku našeho           
státu, ale i jeho rozpadu na konci 20. století.  

 



 

        

EDUCAnet na veletrhu pracovních firem  

Dne 4. dubna proběhl v OC Harfa Veletrh JA studentských firem. EDUCAnet            
reprezentovala třída C3 s projektem Tkaničkuj. Akce se zúčastnilo téměř 50           
studentských firem z celé ČR. Každá firma měla k dispozici svůj prodejní stánek,             
který si musela sama vyzdobit, a 3 minuty pro prezentaci na pódiu před porotou. Naši               
studenti byli pochváleni za hezký e-shop a zejména za projekt pro mateřské školky             
„Cesta za ztraceným rohem“, se kterým postoupili do celostátního finále soutěže SIR            
o nejlepší společensky odpovědnou firmu roku. Pokud byste měli zájem zakoupit si            
některý z jejich produktů a podpořit je tak v činnosti, podívejte se na e-shop              
www.tkanickuj.eu. 

                     

http://www.tkanickuj.eu/


 

                

EDUCAnet ve finále soutěže studentských firem  

A předchozí příspěvek má ještě zajímavé pokračování….  

25. dubna proběhlo finále celostátní soutěže studentských firem Social Innovation          
Relay pořádané neziskovou organizací JA Czech. Naši školu reprezentoval projekt          
studentů C3 Tkaničkuj – zábavně-vzdělávací program pro školky připravující děti na           
zápis do 1. třídy. Na realizaci programu třída pracovala několik měsíců a při tom              
využívala i dobrých rad mentora, pana Pavla Malého z NN Pojišťovny, který si náš              
projekt mezi ostatními vybral a pomáhal nám ho dovést od myšlenky k realizaci. Mezi              
sedmi vybranými finalisty jsme sice neobsadili žádné z prvních 3 míst, ale nápad se              
porotě velmi líbil. Studenti získali praktické zkušenosti z prezentace před porotou, ve            
které seděli zástupci NN Pojišťovny, Forbes a Nadace K. Janečka. Poděkování za            
vzornou reprezentaci školy patří Evě Kubranové, Davidu Voříškovi a Danielu          
Rojíčkovi. Moc děkujeme! :-)  

 



 

Velikonoční šifrovací hra 

17. 4. 2019 se žáci 6. a 9. ročníku ZŠ mohli naladit na Velikonoce. Celá organizace                
této hry byla v rukou studentů G1B. Děti byly rozděleny do skupin a cílem hry bylo co                 
nejrychleji všechny rebusy či šifry rozkódovat a stát se vítězi. A těmi se stala skupina               
složená s Rozárie Srnové, Matěje Srny (oba ze ZŠ6B) a Petra Svobody (ZŠ9).  

V rámci rébusové hry se žáci vydali za velikonočními tradicemi z celého světa. Každé              
zastavení reprezentovalo zvyky jiného státu.  

   

                 



 

 

  

Projektové aktivity na EDUCAnetu  

Studenti prvního ročníku gymnázia se (skoro sami) rozhodli vytvořit pro mladší           
spolužáky ze základní školy projektové dny. 

První s názvem Lidské tělo byl zaměřen na poznatky ohledně anatomie a fyziologie             
člověka. G1B si připravila několik stanovišť, na kterých byly zastoupeny jednotlivé           
soustavy člověka (trávicí, dýchací, pohlavní, opěrná, smyslová a oběhová). Šesťáci          
rozeznávali pomocí smyslů koření, změřili si vitální kapacitu plic, nebo si měřili svou             
tepovou frekvenci před a po vyběhávání schodů. Největší zájem byl překvapivě o            
pohlavní soustavu. 

Tématem druhého projektového dne byla první pomoc. Projekt zahájila přednáška,          
kterou vedla paní lektorka z Českého červeného kříže. Po ní (po přednášce, ne po              
paní lektorce) žáci ZŠ7 a ZŠ8 chodili mezi stanovišti, kde si ověřovali získané             
znalosti. Studenti G1A připravili několik reálně vypadajících zranění, která museli žáci           
správně ošetřit. Zažili infarkt, tepenné krvácení, otevřené a uzavřené zlomeniny,          
epilepsii, bezvědomí s následnou resuscitací, zaražené střepy v ruce či popáleniny. 



 

Během projektových dnů získali všichni žáci mnoho nových informací, které následně           
jistě využijí v běžném životě, obě projektové aktivity proběhly v kratším           
předvelikonočním týdnu, a to 15. a 16. 4. 2019.  

 

   



 

                 

Zdravá výživa - dubnové ohlédnutí  
 

Za měsíc duben jsme pro vás znovu měli připravené naše zdravé “ňamky”. Z důvodu              
náročnosti a vašeho sníženého zájmu jsme náš stánek začali připravovat jen jednou            
za čtrnáct dní. Holky připravily dotazníky, ve kterých se vás zeptají na vegetariánství a              
veganství. Zároveň probíhají přípravy na Edulympiádu! Edulympiáda bude v pátek          
10. května, tak se máte na co těšit. Nezapomeňte pořádně trénovat a správně se              
stravovat, protože pro vás budeme mít na Edulympiádě ceny, které získáte jen se             
skvělými výkony. Další měsíc se můžete těšit také na přednášku se sportovcem, ale             
bohužel zatím nemůže prozradit s kým, tak se nechte překvapit!  

Navštivte náš zdravý stánek ať má tělo klidný spánek!                               VAŠE G2A  

 

            

 

 



 

EDUCAnet Praha se pyšní mnoha úspěchy talentovaných studentů 
 
Educanet Praha se pyšní mnoha úspěchy talentovaných studentů. Jedni         

z nich jsou studenti G3A, kteří se v rámci svého půlročního chemického projektu           
rozhodli zaměřit na provádění prevence mladším studentům naší školy. Projektu se           
přezdívá „Zakázané ovoce“, které má představovat různá lákadla, která jsou          
mladistvím právě v tomto věku “podstrkována”.  

V průběhu měsíců únor a březen se studenti G3A vydali do tříd druhého            
stupně základní školy, kde s nimi vedli „peer-prevenci“ neboli přednášky. Projektové          
dny měly pozitivní ohlas jak ze strany učitelů, tak žáků. Ve třídách se vždy vytvořila               
důvěřivá atmosféra, a dvojice studentů G3A zůstala se třídou v anonymním          
soukromém kolečku, ve kterém společně probrali dané téma.  

Měsíc únor se nesl v duchu alkoholu. Bez ohledu na to, že celý projekt teprve              
nabíral otáčky, se projektový den náramně vyvedl. Žáci si vyzkoušeli mnoho aktivit,            
metodu „potápěč“, či mnoho dalších skupinových zážitků. 

V měsíci březnu se studenti zaměřili na kouření. Společně s brainstormingem         
na začátek, vytvořili „panáka“, na kterém znázornili, jakým způsobem kouření škodí           
zdraví. Navazující aktivity měly za účel obeznámení studentů ohledně dané          
problematiky. Jako zábavu na konec, která zároveň pomohla vyzdobit naší školu,           
studenti vyzdobili krásné koše, které nyní slouží jako schránka důvěry a pro dotazy             
studentů.  

Mimo jiné jsou k dispozici měsíční dotazníky, které si vytváří sami naši           
studenti. Jejich výsledky jsou založeny na reálných informacích vyplněných jinými          
studenty či vrstevníky. Dotazníky jsou koncipovány vždy na danou tématiku, a           
sestaveny psychologicky tak, že se člověk musí nad daným tématem zamyslet.  

Projekt naučil naše studenty také komunikaci, time-managementu, či například         
vedení instagramu, na kterém lze najít vlastní natočené video představující tento           
projekt, či webové stránky, na kterých se nachází pravidelné příspěvky týkající se            
projektu. S pomocí odborné pomoci získali studenti G3A potřebné schopnosti pro          
předávání svých znalostí dále, a tak celý projekt řádně funguje.  

V následujících měsících se chystá mnoho dalších zajímavých akcí a dnů, na           
kterých se studenti dozví zajímavosti o drogách, sexu, a spojené s tím bude mnoho             
zajímavých aktivit.  
 
Máte se na co těšit! 
 

    


