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Vážení čtenáři, 

v říjnu bylo na EDUCAnetu opravdu živo. :-) Posuďte sami... 

 

Studenti seminářů Science ze tříd G1A a G2A na exkurzích  

V úterý 2. 10. jsme se žáky G1A navštívili botanickou zahradu Přírodovědecké            
fakulty UK. Návštěva byla zaměřena na geologický park. Jedná se o stálou venkovní             
expozici hornin, které zaznamenaly geologický vývoj území Českého masivu za          
přibližně 600 milionů let. Expozice přibližuje pohled na jedinečnou geologickou          
stavbu velké části České republiky. Žáci vyplňovali zadané pracovní listy, které se            
věnovaly oblastem: saxothuringikum, moldanubikum, bohemikum a moravosilezikum. 

Ve čtvrtek 4. 10. jsme pro změnu se studenty G2A navštívili Hrdličkovo muzeum             
člověka v Praze, neboť někteří studenti uvažují, že se budou věnovat v budoucím             
životě studiu člověka. Expozice, která se skládá z několika sbírek, se vyskytovala ve             
dvou výstavních místnostech. Žáci vyplňovali zadané pracovní listy, které se          
věnovaly oblastem: lidská ontogeneze, primáti, normální a patologická anatomie,         
mumie nebo posmrtné masky. 

 



 

 

   

 

G1A a z G2A v botanické zahradě  

V úterý 16. 10. se vydali studenti (a samozřejmě též studentky) G1A a G2A v rámci                
oblíbeného semináře Science do botanické zahrady v Troji, konkrétně navštívili          
venkovní expozice areálu Jih. Kochat jsme se mohli sbírkou jehličnanů (pinetum),           
milovníci dobrého pití obdivovali vinici sv. Kláry, budoucí paleontology zaujala stopa           
dinosaura. Velký úspěch měly též záhony s jedovatými rostlinami. Pověstnou          
třešničkou na dortu byla Japonská zahrada a bambusový háj. 

                 

 



 

Studenti EDUCAnetu na konferenci Salesforce Basecamp Prague 

Studenti střední školy informační technologie EDUCAnetu, kteří navštěvují volitelný         
seminář CRM systémy, se v úterý 16. 10. pod vedením našeho spolupracujícího            
vyučujícího Zdeňka Pejcla ze společnosti Mooza účastnili konference Salesforce         
Basecamp Prague na pražském Žofíně. 

V novorenesanční kulise, vtipně stylizované do prostředí divočiny kanadského         
skautského tábora, se zúčastnili řady přednášek tuzemských i zahraničních         
odborníků z praxe, v češtině i angličtině, měli možnost se seznámit s produkty mnoha              
spolupracujících společností a organizací, nasáli inspirativní atmosféru prostředí IT         
velkých společností. 

 

 

 

 



 

Studenti EDUCAnetu navštívili v rámci výuky ZSV redakci časopisu 
Forbes 

 

Ve čtvrtek 18. 10. jsme se studenty G3A v rámci předmětu ZSV navštívili redakci              
prestižního ekonomického časopisu Forbes. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že hlavní           
vizí časopisu je pozitivně informovat o podnikatelském prostředí a inspirovat mladé           
lidi k podnikání. Také jsme získali informace z různých oborů od ekonomie až po              
psychologii, včetně detailů o tom, jak se vyjednává se soupeři či pečuje o zákazníky.              
Zajímavá byla i diskuse o budoucnosti tištěných médií a nutnosti získávání sponzorů.            
Jen pro představu – aktuální cena časopisu činí 85,- Kč, zatímco bez reklam by stál               
850,- Kč. Závěrem jsme zjistili, jak je náročné udělat rozhovor s českými miliardáři a              
významnými osobnostmi. Nejúspěšnější rozhovor s Jaromírem Jágrem se        
připravoval celých pět let. Takže to vypadá, že rozhovor s Petrem Kellnerem pro náš              
školní časopis EDUCALL zase nebude! :-( :-( :-(  Škoda… 

   



 

Úniková hra pro G1B 

Studenti G1B se v úterý 16.10. v rámci únikové hry vydali po stopách novináře Carla               
Bernsteina, který v roce 1973 získal Pulitzerovu cenu za rozkrytí aféry Watergate. V             
dobových interiérech rozplétali záhadu jeho nečekaného zmizení v roce 1975.          
Studenti byli rozděleni do tří týmů, ve kterých luštili různé šifry a matematické             
hádanky. K dosažení úspěchu byla nezbytná dobrá organizace, komunikace a          
spolupráce týmu. Po dlouhém a usilovném namáhání mozkových závitů jsme šli na            
zasloužený, společný oběd. 
Výběr ze studentského hodnocení akce: 

Mimo společenskou zábavu, zážitek a poznání si odnáším poučné i praktické           
informace ze světa týmové komunikace, vzájemné spolupráce či lidského         
vystupování ve svízelných momentech a dennodenních problémových situacích. Ve         
případě početnější skupiny je třeba postupovat systematicky, logicky a více          
komunikovat se spoluhráči. 

Oceňuji promyšlenost, detailnost a podrobnost celého herního i historického příběhu.          
Překvapila mne velikost, výzdoba i dekorace pokojových místností spjatými s          
originálními či staromódními rekvizitami a dostupnými prostředky. Hráč byl obohacen          
o znalosti užívání trezorů, stolních telefonů či psacích strojů. (Mikoláš) 

Větší skupina se snadno může stát neorganizovanou a být tak méně efektivní, než             
malá, ale dobře spolupracující skupina. (Sára) 

 

https://praha.educanet.cz/cs/dalkove-studium-gymnazium-a-stredni-skola-it/kontakty/


 

 

Tužíme kolektiv v ZŠ6A alias Návštěva Hop arény 

Hopsání, skákání, lezení po horolezecké stěně, zápasy v molitanu či dobrodružná           
cesta ninja bojovníka; to vše čekalo v pátek 19. října na naše žáky ze ZŠ6A v Hop                 
aréně v Čestlicích, v největším trampolínovém centru v České republice. První třídní            
výlet šesťáků byl naplněn adrenalinem a maximálním sportovním nasazením. Salto          
střídala hvězda, hvězdu střídal přemet;děti nakonec opouštěly Hop arénu příjemně          
unavení a paní třídní učitelka nadšená, že se nikomu nic nestalo. :-)  

                            

 



 

  

 

Návštěva ZOO 

Dne 23.10.2018 jsme navštívili s třídami ZŠ6A, ZŠ6B, ZŠ8, G2A a G2B zoologickou             
zahradu Praha. Zoologická zahrada má rozlohu 60 ha, z toho 50 ha činí expozice.              
Žáci měli za úkol chodit po vyznačeném okruhu a vyhledávat zajímavé informace o             
vybraných organismech - př. varanu komodském, slonu indickém nebo tygru          
sumaterském. Počasí nám celkem přálo, nepršelo. Všichni vypadali spokojeně a          
došlo i na zakoupení suvenýrů.  

 

  

 



 

       

        

     

 

 

 

 

Gaudeamus  



 

Brno 

V úterý jsme si my, studenti čtvrtého ročníku, vyjeli na výlet za hledáním             
vhodné vysoké školy, a to na Gaudeamus v Brně. 

Z Hlavního nádraží nás čekala velice dobrodružná výprava „šalinou” na          
Brněnské výstaviště, kde se akce pořádala. Když jsme dorazili na místo, většina z             
nás se rozprchla. Obrovské místo bylo vyplněno desítkami stánků různých vysokých           
škol. 

Blízko vchodu bylo několik počítačů s testem, jenž měl určit náš typ. Například            
technický, humanitní, či jiné. Největšími stánky byla Masarykova univerzita v Brně a           
Univerzita Karlova v Praze. Mimo jiné se na místě nacházela i velká část věnovaná             
studiu v zahraničí. Nechyběla tradiční Velká Británie, Austrálie, ani Kanada.         
Zajímavostí byla sekce čínských univerzit. 

Gaudeamus byla naše možnost porozhlédnout se po existujících možnostech         
čekajíc na výběr. Když jsme skončili s prohlídkou, zase se většina rozprchla.           
Většinou někam zpět do centra na oběd. V našem případě do „bistra“ naproti            
nádražní budovy. Nechyběla také návštěva nedalekého náměstí s „orlojem“. 

Určitě mluvím za všechny, když zmíním, že nám výlet rozšířil obzory. O            
univerzitách teď máme lepší přehled a známe všechny naše možnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doteky státnosti  

Sté výročí vzniku Československa asi nikdo nepřehlédl. :-) Třída ZŠ9 navštívila s            
vyučujícím Jaroslavem Vídeňským výstavu Doteky státnosti, která je součástí cyklu          
výstav na Pražském hradě ke stému výročí vzniku ČSR. Viděli jsme vzácné exponáty             



 

např. skafandr našeho jediného kosmonauta V.Remka, všechna státní vyznamenání         
(Řád Bílého lva, Řád Garrigua Masaryka, Medaile za hrdinství, Medaile za zásluhy)            
Sledovali jsme vývoj naší státní vlajky, s návrhy husitského kalicha uprostřed a další             
zajímavé exponáty.   

 

 

          

 



 

                          

                               

 

100 let republiky - projektový den 

Před podzimními prázdninami se uskutečnily první projektové dny (25. a 26. 10.)            
tohoto školního roku, které se tematicky orientovaly na sté výročí vzniku           
Československa. Do projektového vyučování se zapojil hlavně druhý stupeň základní          
školy, který se ve skupinách věnoval jednotlivým tématům spjatým s dobou trvání            
ČSR. Vyučování bylo založeno na přípravě audiovizuálního výstupu, který byl          
prezentován před publikem, jež tvořili studenti vyšších ročníků střední odborné školy           
a gymnázia. Celý program probíhal ve velmi příjemné atmosféře, kterou uvedl soubor            
nejmenších zpěváků. Ti zahájili program českou státní hymnou. Během programu se           
na pódiu vystřídaly jednotlivé třídy s prezentací významných českých atletů či s            
ukázkou kartografického zpracování československého území. Jiné skupiny se        
zaměřily na prezidentské osobnosti a na jejich práci pro svobodnou i nesvobodnou            



 

zemi. Také téma lip jako národního stromu představilo Československo jako          
otevřenou knihu se vzkazy naší republice. Jiná skupina se věnovala význačným           
osobnostem, které byly v průběhu Československa na bankovkách. Zaujalo i          
vystoupení, které představilo významné české vědce. Tematický záběr všech         
činností byl koncipován s účelem zaujmout diváka, naučit se při přípravě výstupu            
základní orientaci v zadané problematice s účelem vytvořit trvalý artefakt, který lze            
používat i jako didaktickou pomůcku pro další vyučování. Celý program oživila           
pěvecká čísla žáků základní školy a gymnázia. Výběr písní byl velice zdařilý a             
posouval dějinný vývoj v Československu.  

 

 

 

   



 

      

 

  

 

   

  



 

 

 

  

 


