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Vážení přátelé,
předávání Cen inspirace Světové školy je dostatečně velký důvod pro speciální vydání
Světových novinek. Podívejte se na činnost oceněných škol a nechte se inspirovat!

Níže najdete příběhy devíti Světových škol, které toto ocenění získaly 11. listopadu 2022
na půdě Senátu Parlamentu ČR. O tom, jak ocenění probíhalo se dočtete ZDE.

A jak se na Cenu dívají ocenění?
„Naše nadšení už začalo v půlce října, kdy jsme se dozvěděli, že jsme byli vybráni k převzetí
ocenění. Byla to pro nás obrovská pocta. Samotné prostředí bylo důstojné a děti mi sdělily, že
ani jejich rodiče ještě nenavštívili Senát. Sedmáky zaujala debata Pomáháme doma i ve světě.
Přišlo jim to velmi inspirující. Nadchl je nápad točit videa, kampaň Krabice od boty známe a
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děláme. Také je velmi potěšilo, že mnohá témata, o kterých tam hovořily děti z ostatních
oceněných škol, běžně děláme a berou to jako součást výuky.“ Martina Holíková, ZŠ Fryčovice

Příští rok v květnu vyhlásíme další ročník Ceny inspirace Světové školy, proto neváhejte a
dokumentujte práci na projektu Světové školy nejen fotografiemi, ale také videem.

Další Světové novinky přijdou již brzy – před Vánocemi.

Za tým Světové školy Vás zdraví Lenka, Zuzka a Petra.
 

Příběhy Ceny inspirace Světové školy

Vlaďka Řihošková: Žáci jsou vděční, když s nimi řešíme témata, která hýbou světem (SOŠ
obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14)

Martina Holíková: Děti si zkusí, že škola není jen o známkách (ZŠ Fryčovice, okres Frýdek-

https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/20-vladka-rihoskova-zaci-jsou-vdecni-kdyz-s-nimi-resime-temata-ktera-hybou-svetem-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-sos-obchodu-a-sluzeb-olomouc-stursova-14
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/19-martina-holikova-deti-si-zkusi-ze-skola-neni-jen-o-znamkach-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-frycovice-okres-frydek-mistek
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Místek)

Studentky Gymnázia Kojetín: Chceme ukázat, že o psychickou pohodu je potřeba pečovat
(Příběh k Ceně inspirace roku 2022 - Gymnázium Kojetín)

 

Ema, Adéla a Matouš ze ZŠ Šumperk: Člověka by nenapadlo, co všechno může vzniknout, když
se řekne fair trade (ZŠ Šumperk, Šumavská 21)

Tomáš Honěk: Celý rok jsme se věnovali tématu moře i tomu, jak dále využít odpadový materiál
(CZŠ svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí)

Jiří Vymětal a Lucie Horáková: Uspořádali jsme ve škole knižní jarmark na podporu Ukrajiny i
životního prostředí (ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11)

https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/19-martina-holikova-deti-si-zkusi-ze-skola-neni-jen-o-znamkach-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-frycovice-okres-frydek-mistek
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/18-studentky-gymnazia-kojetin-chceme-ukazat-ze-o-psychickou-pohodu-je-potreba-pecovat-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-gymnazium-kojetin
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/17-ema-adela-a-matous-ze-zs-sumperk-cloveka-by-nenapadlo-co-vsechno-muze-vzniknout-kdyz-se-rekne-fair-trade-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-sumperk-sumavska-21
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/16-tomas-honek-cely-rok-jsme-se-venovali-tematu-more-i-tomu-jak-dale-vyuzit-odpadovy-material-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-czs-svate-ludmily-v-hradci-nad-moravici
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/15-jiri-vymetal-a-lucie-horakova-usporadali-jsme-ve-skole-knizni-jarmark-na-podporu-ukrajiny-i-zivotniho-prostredi-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-a-ms-olomouc-svatoplukova-11
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Vlasta Geryková: Naše škola je místem pro všechny (ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice)

Blanka Palátová: Děti se rozhlédnou za hranice sebe, svých domovů i České republiky (ZŠ a MŠ
Choryně)

Tomáš Lengál: Umožňujeme studentům být sami sebou a opravdu žít (Gymnázium Frýdlant)
 
 

https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/14-vlasta-gerykova-nase-skola-je-mistem-pro-vsechny-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-floriana-bayera-koprivnice
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/13-blanka-palatova-deti-se-rozhlednou-za-hranice-sebe-svych-domovu-i-ceske-republiky-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-zs-a-ms-choryne
https://www.svetovaskola.cz/pribehy-svetovych-skol/12-tomas-lengal-umoznujeme-studentum-byt-sami-sebou-a-opravdu-zit-pribeh-k-cene-inspirace-roku-2022-gymnazium-frydlant
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Videa oceněných Světových škol najdete ZDE.

Kompletní fotogalerii z předávání Cen inspirace Světové školy
můžete prohlížet ZDE.
 

https://www.svetovaskola.cz/video
https://www.svetovaskola.cz/fotogalerie/17?fbclid=IwAR2GTEVv7GicKF3NABXGE79bk3dFBa3ilkv-erYSHVYlEWMroeWK67pRwnQ
https://www.facebook.com/Svetovaskola
https://www.svetovaskola.cz/
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