Zpravodaj

červen 2013

Milí učitelé, milí studenti,
druhé číslo Zpravodaje Světové školy přichází v době, kdy jste
již uskutečnili místní akce a můžete hodnotit přínosy projektu
pro vaši školu, kolektiv i okolí. Zpravodaj vám představí
druhou polovinu zapojených škol a přiblíží vám témata a cíle
všech letošních projektů.
Přejeme vám pěkné inspirativní čtení!
Tým Světové školy

Obsah
I. Co se děje ve Světové škole . . . . 2

o Program Závěrečného workshopu ....................2

II. Co se děje ve vaší škole . . . . . . . . 3

o Vizitky škol ..................................................................3
o Přehled akcí ................................................................7
o Briefing papers ...........................................................9

IV. Co se děje u nás aneb inspirace
pro vás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Vznik tohoto materiálu byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury
a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové
spolupráce ČR. Za obsah materiálu nese odpovědnost organizace ADRA.

Co se děje ve světové škole
Program Závěrečného workshopu
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Co se děje ve vaší škole
Vizitky škol
1) Jaká je naše škola?
2) Čím je podle nás škola výjimečná?
3) Jak ve škole pracujeme s globálními
a rozvojovými tématy?
4) Proč se škola uchází o titul Světová škola?
5) Co ještě chceme sdělit ostatním zapojeným
školám?

Gymnázium Kadaň
1) Kadaňské gymnázium patří k nejstarším středním
školám Ústeckého kraje a celého českého severozápadu. Navazuje na bohatou tradici městské latinské školy
v Kadani, která již ve středověku byla předním školským
ústavem vyhledávaným studenty z Čech i okolních zemí.
Od svého založení v roce 1803 představovalo kadaňské
gymnázium (Gymnasium Caadanense) klíčovou vzdělávací a kulturní instituci rozsáhlé oblasti Kadaňska. Od
svého založení Gymnázium v Kadani významně přispívá k vytváření kadaňských městských a regionálních
elit, zdejší absolventi míří na důležité středoevropské
univerzity v Praze, Vídni, Innsbrucku, Mnichově, Lipsku
a Berlíně. Gymnázium v Kadani prosazuje ve výuce moderní a progresivní metody. Společným cílem celého pedagogického sboru je kvalitní příprava pro studium na
libovolné české či zahraniční vysoké škole.
2) Gymnázium Kadaň se pyšní dlouholetou tradicí. V letošním roce oslavíme 210. výročí otevření gymnaziálního
studia v Kadani. Přes 15 let systematicky zaměřujeme na
témata blízká ekologii, udržitelnému životu a spolupráci
se zahraničím (Norsko, SRN …). Individuálně se věnujeme talentovaným studentům, kteří pravidelně obsazují
přední příčky matematicky a přírodovědně zaměřených
soutěží. V roce 2003 se na naší škole konalo celostátní
kolo SOČ. Na naší škole působí vokálně instrumentální

soubor Madrigal. Studenti naší školy se mohou specializovat v přírodovědné nebo humanitní studijní větvi.
3) Globálním a rozvojovým tématům se věnujeme v hodinách globální výchovy, občanské výchovy, zeměpisu
i jiných předmětech. Snažíme se tuto problematiku přiblížit i veřejnosti. Naše gymnázium získalo již podruhé
mezinárodní titul Eco-Schools. Zapojili jsme se do programů Globe (již patnáct let) a pravidelně řešíme projekty Comenius. Uskutečňujeme různé aktivity na podporu lidských práv, mezilidských vztahů, demokracie
a pomoci druhým.
4) Naše škola se GRV intenzivně věnuje několik let
a konkrétní témata jsou zařazována i v rámci našeho
ŠVP. Důraz dáváme na projekty s ekologickou tematikou
a dopadem na udržitelný vývoj, v menší míře se také
věnujeme lidsko-právním tématům ve vztahu k naší minulosti. V rámci projektu „Světová škola“ bychom rádi
získali nové zkušenosti a nové kompetence pro vzdělávání v tématech GRV. Získání titulu Světová škola je pro
nás potvrzením a uznáním naší práce.
5) Všem školám, které se zúčastní projektu Světová škola, přejeme hodně štěstí a síly.
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Co se děje ve vaší škole
SPŠS a OA Kladno
1) Naše škola má bohatou historii i moderní vybavení
a technické zázemí. Ve výuce se snažíme spojovat zkušenosti s nejnovějšími metodami výuky i odbornými poznatky. V současné době u nás studenti nejen s Kladna
a jeho širšího okolí studují čtyři obory – Ekonomické
a Technické Lyceum, Obchodní Akademie a Stavebnictví. V rámci studia se mohou studenti aktivně zapojit do
mnoha sportovních a kulturních akcí. Jednotlivci i týmy
se pravidelně účastní regionálních i celostátních soutěží
s různým odborným zaměřením. Naše škola se pravidelně podílí na organizaci krajského kola SOČ.
2) Duchem naší školy jsou lidé. Snažíme se vytvářet školu s lidskou tváří, která zároveň těží z vysoké profesní
odbornosti našich učitelů. Nabízíme studentům prostředí, ve kterém mají celou řadu příležitostí k osobnímu
i profesnímu rozvoji. Snažíme se být školou s historií, flexibilně reagující na potřeby studentů i společnosti. V posledních letech se nám daří pravidelně získávat finanční
prostředky na modernizaci materiálního a technického
vybavení školy. Za jedinečnou považujeme prostupnost
v rámci studia jednotlivých oborů, umožňující flexibilní
reakci na nadání,schopnosti a možnosti studentů, je-li
to v zájmu jejich rozvoje osobního i odborného. I přes
klesající demografickou křivku regionu se nám daří udržet stabilní počty studentů nastupujících každým rokem
ke studiu do prvního ročníků. Snažíme se naše studenty vybavit do života jak potřebnou teorií tak užitečnou
praxí. Výuka je proto v rámci odborné části vzdělávání
spojena s praxí v reálných firmách a doplněna celou řadou exkurzí.

Podporujeme aktivní zapojení studentů jak do tradičních akcí jako jsou Sosíkovské hrátky, tak do nových projektů jakém je pro nás Světová škola.
3) Globální a rozvojová témata jsou nedílnou součástí ŠVP a odrážejí se především v průřezových tématech.
Jednotlivá jsou proto součástí výuky v celé řadě předmětů: dějepis, právo, občanská výchova a základy společenských věd, ekonomika, zeměpis, chemie. Na naší
škole je tradicí nejen zapojení studentů do charitativních sbírek a adopce na dálku. Součástí výuky jsou také
projekty z oblasti ochrany životního prostředí a ochrany
lidských práv. Globální a rozvojové témata považujeme
za důležitá a proto jsme se rozhodli více na ně zaměřit
pozornost naší i našich studentů.
4) O titul Světová škola se ucházíme, protože chceme
naše studenty vést k aktivní občanské angažovanosti.
Naším cílem, je rozvíjet v našich studentech zodpovědnost za svět, prostředí a společnost, ve které žijí. Projekt Světová škola nám umožňuje podporovat u našich
studentů vědomí souvislostí a znalost reálné situace
v různých částech světa. Zároveň rozvíjí jejich schopnost
ovlivnit běh věcí na lokální úrovni, posiluje vědomí, že
každý z nás je schopen ovlivnit běh věcí, bude-li chtít.
5) Přejeme vám štěstí hodně štěstí, radosti a úspěchů
s vašimi projekty. Budeme rádi, když se k nám připojíte
a i na vaší škole bude 5.6. 2013 dnem zdravé domácí
svačiny.
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Co se děje ve vaší škole
Střední průmyslová škola
strojní a elektrotechnická
v LibercI
1) Jmenuji se František Jakl a jsem studentem prvního
ročníku Technického Lycea na Střední průmyslové škole
strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné, Masarykova 3 - Liberec 1. Můj obor, který studuji na této škole,
je ze všech odborných předmětů ten nejvíce všeobecný. Proto v prvním ročníku máme i předmět jako je Biologie – Ekologie.
2) Upřímně si myslím, že naše škola opravdu něčím výjimečná bude. Značně o tom svědčí i to, že se v roce 2011
stala nejlepší školou Libereckého kraje a překonala tak
i veškerá gymnázia. Další potvrzení kvalit a úspěchů mé
školy přišlo přesně o rok později, v podobě obhajoby
nejlepší školy v Libereckém kraji a umístění před všemi
gymnázii. V celé republice byla naše škola nejúspěšnější
z odborných škol.
3) V našich třech hodinách týdně se v předmětu Biologie, Ekologie zabýváme globálními problémy naší matinky Země téměř neustále. Probíráme všechny možné
problémy v oblasti ekologie a podobně. Myslím si, že
tento druh výuky je mnohem zábavnější a pro nás žáky
zajímavější, než-li se pouze učit podle gymnaziálních osnov tohoto předmětu. Naše hodiny jsou velice pestré.

Díky naší paní učitelce, vášnivé ekoložce Mgr. Vladimíře
Hoření, máme neustále nějaké přednášky k právě probíranému tématu a problematice.
4) Titul s názvem Světová škola? No, nezní to krásně?!
Tento titul představuje velkou výzvu a myslím, že se pro
něj naše třída, ostatní žáci, učitelé a škola pokusí udělat
co nejvíce. V každém případě ale nejde jenom o zisk titulu Světové školy, i když je s ním spojeno mnoho pěkného, jako třeba ceny, zviditelnění školy, atd. Myslím, že
jde především o upozornění lidí na danou problematiku,
o vykonání něčeho pro zlepšení a zviditelnění problémů.
5) Jménem svým i jménem mé školy bych chtěl všem
ostatním zapojeným školám popřát, ať se jim s projekty
co nejvíce daří. Je potřeba si uvědomit, že jako malá skupina lidí toho asi s danými problémy do budoucna moc
nezmůžeme, ale pomocí těchto projektů můžeme jako
velká skupina lidí – žáků, učitelů a celých škol - postupně
věci týkajících se ekologie, globálních a rozvojových témat lidem přibližovat, a dělat tak i něco pro naši dobrou
budoucnost na této planetě.
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Co se děje ve vaší škole
Střední průmyslová
škola Rakovník
1) Střední průmyslová škola Rakovník je škola s dlouholetou strojírenskou tradicí. Pohodová, s rodinnou atmosférou. Je nás tu převaha kluků, kteří se připravujeme
na strojařské a elektrikářské povolání. Ani na učně škola
nezapomíná. Většina z nás dojíždí z celého okresu Rakovník, někteří i z větší vzdálenosti. Od září se naše řady
rozšíří o studenty nového maturitního oboru Informační
technologie. V posledních letech rychle přibývají moderní, specializované učebny – FESTO, měřicí laboratoře, počítačové třídy, i vybavení např. interaktivní tabule
apod. Takže se můžeme učit moderními metodami a při
souvislých praxích na podnicích „jsme v obraze“. Mnoho
z nás po maturitě pokračuje na vysokých školách nebo
VOŠ. Příjemné je i sponzorské financování studia učňů
a maturantů některými podniky.
2) Výhodou naší školy jsou nejspíš přátelské, vstřícné
vztahy mezi námi a většinou vyučujících. I když jsou přísní a nároční z hlediska našich znalostí a dovedností, můžeme za nimi přijít i se soukromými starostmi a vždy se
najde řešení. Za přednost považujeme i možnost využívat nové poznatky v zájmových kroužcích a mnoha soutěžích (soutěž v mechatronice, robosoutěž, modelování
ve 3D, stavíme elektromobil
již druhé generace). Naše
škola je také centrem dalšího vzdělávání pro pracovníky
Procter&Gambell, úřadů práce – rekvalifikace, různé projekty EU.

strojírenských podniků, besed s pracovníky ČEZ, povodí apod. Škola organizuje besedy s pamětníky, promítá
filmy Příběhy bezpráví v rámci projektu Jeden svět na
školách, Stereotýpek v nás, o soužití různých národností
apod. Pomáhali jsme při sbírkách ADRY, Světlušky a dalších. Čtvrťáci počítali ekostopu školy a připravili pro ředitele návrhy na její snížení.
4) Není nám lhostejné, jak náš životní styl ovlivňuje druhé lidi. Chceme se dozvědět víc, co můžeme sami u sebe
změnit a jaký to bude mít další pozitivní dopad. Nové
informace si nechceme nechat pro sebe, ale chceme se
sdílet se spolužáky a s veřejností. Rádi bychom navázali
trvalejší vztah s konkrétní školou v rozvojové zemi, poznali jejich život, tradice, problémy a radosti a konkrétně pomohli podle svých sil a možností. Mít titul Světová
škola nám přijde fajn. Nechceme ale jen titul. Očekáváme
změny v postojích. A to nejen u sebe, ale také u kantorů .
5) Víme, že nezachráníme svět. Ale každý můžeme změnit něco v sobě. A to jenom tehdy, pokud máme dostatek informací, abychom se mohli svobodně rozhodovat.
Nebojme se být „jiní“ a pomáhejme.

3) GRV máme zařazeno do
ŠVP převážně do odborných
předmětů, občanské výchovy, ekologie, dějepisu, ma
tematiky, ekonomiky. Jako
technici se musíme zajímat
o vývoj vědy, nových technologií, jejich dopady na životní
prostředí, možnosti a potřeby
trhu nejenom v ČR, ale také
v zahraničí. S tím souvisí i náš
zájem o způsob života lidí
v jiných zemích. Proto se zúčastňujeme také exkurzí do
BMW v Německu, do elektráren např. Prunéřov, místních
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Přehled akcí
škola

název akce cíl

partneři

+ termín
Gymnázium

Mini Globe

studenti připraví terénní soutěž pro žáky ZŠ v okrese Chomutov,

Městský úřad Kadaň - poskytnutí propagačních materiálů o Kadani pro

Kadaň

games

která se zaměří na témata GRV a rozšíří povědomí žáků o globálních

soutěžící, účast představitelů města na zahájení

6. 6. 2013

otázkách

Gymnázium

Multikulti

upozornit žáky škol i veřejnost na multikulturalitu v našem městě

Mnichovo

okolo nás

prostřednictvím několika akcí - lekce pro žáky ZŠ, jídelníček pro

ských nesnázích při práci s žáky národní školy

školní jídelnu, filmový festival pro veřejnost, pestrý pochod a pestrý

Školní jídelna – souhlas s obměnou jídelníčku

den

Město Mnichovo Hradiště – mediální podpora (vyhlášení rozhlasem),

Hradiště

Základní škola Studentská – podpora akce, pomoc v případě lektor-

souhlas s pochodem
Kino Mnichovo Hradiště – souhlas s pořádáním festivalu, mediální
podpora v tiskovině kina
SPŠS a OA

Víš, co sníš?

upozornit na problematiku potravinové bezpečnosti, otázku kvalita

Kladno

5. 6. 2013

versus cena potravin, plýtvání. Záměrem je podpořit využívání

regionu.

lokálních zdrojů a přispět do diskuse spojené s jejich efektivním

Kladenský deník - propagace akce, informace o průběhu akce

využíváním.

Školy v regionu - vyhlášení dne zdravé svačiny

Městské informační centrum - propagace akce, podpora vzniku mapy

Farmářské trhy, prodejny zdravé výživy a lokální výrobci potravin - prezentace lokálních zdrojů potravin.
Městská knihovna - umístění infopanelů
ZŠ Zámecká,

Gender jako

hlubší a podrobnější začlenění genderové problematiky do vzdě-

Městský úřad Litomyšl, odbor školství a sociální péče – řečník -

Litomyšl

výzva

lávacího obsahu předmětu výchova k občanství, případně dalších

– Mgr. Sylva Přikrylová - vedoucí oddělení sociálně právní ochrany dětí,

vyučovacích předmětů školy:

Městský úřad Litomyšl

1.Aby žáci ZŠ Zámecká rozuměli pojmu gender a dokázali s ním

Rodinné centrum Litomyšl – řečník - Petra Benešová – ředitelka Rodin-

3. 4. 2013

pracovat při vyučování i mimo něj.

ného centra v Litomyšli

2. Aby nebyli lhostejní mj. k domácímu násilí a dokázali se správně

Krajské ředitelství Policie ČR pardubického kraje, Kancelář ředitele,

zachovat v situacích, kdy se o domácím násilí ve svém nejbližším

Preventivně informační oddělení, Preventivně informační skupina

okolí dozví (případně budou jeho svědky).

Svitavy – řečník - por. Mgr. Hana Kaizarová – komisař, Preventivně

3. Aby si žáci uvědomovali rovnost mezi pohlavími, nutnost vzájem-

informační skupina Policie ČR

né úcty a respektu.
4. Aby se genderová problematika dostala do povědomí širší veřejnosti (z dotazníků, které žáci rozdávali, vyplynulo, že se řada občanů
nesetkala ani se samotným termínem „gender“).
ZŠ Šumavská,

Plíce planety

Šumperk

aneb Poznej

• prohloubit poznatky žáků o ekosystému lesa a pralesa, o jejich
významu a vlivu na život planety

les a prales

• zdůraznit negativní dopady lidské činnosti v těchto ekosystémech

24. 5. 2013

• zvýšit povědomí veřejnosti o problematice ekosystémů lesa

Lesy ČR, Vila Doris Šumperk, Ochránci přírody Šumperk,
Tábornická unie Šumperk
- prezentace jejich aktivit spojených s danou problematikou

a pralesa
OA a VOŠE

Nejsme

Ve škole bychom chtěli dosáhnout zvýšení povědomí o tom, co

Tábor

lhostejní vůči

představuje a zahrnuje pojem chudoba.

slabým spoluobčanům

chudobě

V našem městě bychom chtěli podpořit spoluobčany a darovat jim

Táborské listy – článek o veřejné sbírce

12. 4. 2013

přes organizaci Český červený kříž (oblastní spolek Tábor) oblečení,

Český červený kříž - přednáška v naší škole, předání sbírky sociálně

které vybereme ve sbírce organizované naší třídou.
ZŠ a MŠ

Problematika

Dlouhodobým záměrem je porozumění problematice uprchlictví,

Šrámkova,

uprchlictví

předávání nabytých informací dalším třídám, školám a veřejnosti,

eeecc.org, Maryia Arafasha, CPIC - poradci

Opava

5. 4. 2013

vytyčení si konkrétní pomoci.

a konzultace

Magistrát města - sponzor a aktivní účastník, organizace ICEJ,
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Přehled akcí
cíl

partneři

10 let Adopce

Cíle v rámci školy: Týmovými aktivitami dlouhodobě motivovat žáky

Městský úřad Praha 10 – Petrovice; poskytne prostor pro propagaci

na dálku

pro práci na rozvojovém projektu. Oslavit 10 let charitativní práce,

projektu, Informace o projektu budou zveřejněny v Petrovickém

16. 4. 2013

vyhodnotit Adopci na dálku jako komunitní aktivitu. Zapojit do

zpravodaji. Arcidiecézní Charita Praha; Dům zahraničních služeb

název
škola

akce + ter-

Gymnázium
ALTIS Praha

mín

projektu rodiče žáků.
Cíle v rámci obce: Propagovat charitativní projekt školy a pozvat
veřejnost na projektový den do školy. Informovat veřejnost
o možnostech rozvojové pomoci.
SPŠCH Brno

Propojme

Cíle: Ovlivnění postojů a hodnot studentů ve vztahu k seniorům,

Klub seniorů Erbenova 2

naše světy!

případně i naopak, dále pochopení různých aspektů problému

Klub seniorů Ibsenova 2

9. 5. 2013

stárnutí populace studenty.

Domov pro seniory Okružní

Vytvoření brožury, resp. jiné formy záznamu historických zkušeností

Městská část Brno-sever

zúčastněných příslušníků starší generace a jejím prostřednictvím
formování historického povědomí studentů.
V rámci obce/komunity rozšířit povědomí o naší škole a na ní
realizovaných aktivitách, nabídnout vzdělávací aktivity pro seniory
podle jejich zájmu.
Gymnázium

Třídíš, třídím,

Cíle: Rozšířit povědomí o nutnosti třídění odpadu. • Seznámit žáky,

Komenského

třídíme, ať

učitele a další pracovníky školy s možností využití vytříděného

Havířov

výsledek

odpadu např. zpracování plastů, papíru, textilií či starého

vidíme!

elektronického zařízení.• Naučit třídit odpad žáky, vyučující

26. 4. 2013

a pracovníky školy, popř. veřejnost města • Zavedení třídění odpadu

Magistrát statutárního města Havířov

na půdě naší školy, konkrétně papíru.
SPŠ Rakovník

Boj o vodu,

1. Úklidem potoka se osobně podílet na změně životního prostředí, Raport, Procter Gamble

boj o život!

udělat něco pro druhé a vyburcovat přihlížející k přemýšlení o svém Český svaz rybářský – místní organizace Rakovník

9. 4. 2013

životním stylu.

AgroZZN a.s.

2. Zábavnou formou soutěže zapojit žáky základních školy do pře- Povodí rakovnického potoka
mýšlení o vodě a jejím významu pro život.

Místní tisk, televize

3. Sdílet se s rakovnickou veřejností o poznatky, které jsme získali

MěÚ Rakovník

v průběhu roku na téma voda, rozvojové země.
4. Získat informace o problematice balené vody a spojit teorii čištění
odpadních vod s praxí.
SPŠSE a VOŠ

Voda v našem Cíle v rámci školy: Představit globální témata spojená s vodou.

Liberec

životě

Nejprve teoreticky a poté různými interaktivními metodami

7. 5. 2013

představit význam vody v našem životě, udržitelnost vodnách zdrojů, Povodí Labe - středisko Liberec - Harcov

Technické služby MO Vratislavice nad Nisou; Odbor životního prostředí
MO Vratislavice nad Nisou;

snižování spotřeby vody, vysvětlit pojem „virtuální voda“.
Cíle v rámci komunity:
Seznámit studenty s riziky povodní na řece Nise, studenti získají
digitální povodňový plán Libereckého kraje a jeho jednotlivých obcí
a uspořádají komunitní akci- čistění řeky Nisy.
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Briefing papers
Litomyšl
Dobrý den, rádi bychom Vám představili náš projekt

Gender jako výzva,

na kterém naše škola spolupracuje se společností Člověk v tísni, o. p. s.

V rámci tohoto projektu připravujeme na březen 2013

panelovou diskuzi,

jejímž cílem je seznámit žáky naší školy (případně i širší veřejnost) s problematikou rovnosti a nerovnosti
mezi mužem a ženou v naší společnosti.
Chtěli bychom Vás požádat o spolupráci během přípravy a realizace této akce, protože si myslíme, že Vám je
toto téma blízké a máte k němu co říct. Vaše spolupráce by spočívala v umožnění rozdání několika (anonymních) žákovských dotazníků a dále v účasti na výše zmíněné panelové diskuzi.
Myslíme si, že Odbor školství a sociální péče Městského úřadu v Litomyšli je v této oblasti dostatečně
kompetentní. Zejména pracovníci Oddělení sociálně právní ochrany dětí se dlouhodobě věnují prevenci
kriminality dětí a mládeže, osvojení, ale mají též zkušenosti s problematikou domácího násilí. Denně vstupují
do různých rodin, poznávají jejich charakter, znají jejích problémy, které mohou z otázek kolem rovnosti
a nerovnosti mezi mužem a ženou vyplývat.
Projekt chceme připravit atraktivní formou, proto pro něj hledáme aktivního partnera mimo školu. Jsme přesvědčeni o tom, že Vaše spolupráce bude pro naše žáky velkou motivací, aby nad těmito problémy přemýšleli
a ve svém budoucím životě uplatňovali zásadu rovného postavení mezi mužem a ženou.

Kontaktní osobou za ZŠ Litomyšl, Zámecká je: Mgr. Stanislav Švejcar, e-mail: st.svejcar@centrum.cz, tel.:
732 806 804

Více informací o mezinárodním projektu Světová škola, v jehož rámci akci připravujeme, můžete získat na
stránkách:
http://www.varianty.cz/index.php?id=12&item=42
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Briefing papers
kadaň
Gymnázium Kadaň
Vás co nejsrdečněji zve na
6. ročník ekologické soutěže

Mini GLOBE Games
pro všechny základní školy a nižší ročníky gymnázií
ve čtvrtek 6. 6. 2013
v lesoparku v Kadani

Soutěž je rozdělena do 2 věkových kategorií
1. mladší kategorie: 6. - 7. třída (prima – sekunda)
2. starší kategorie: 8. - 9. třída (tercie – kvarta)

Přijďte si s námi zasoutěžit a užít plno zábavy.
Tímto Vás naše škola srdečně zve
a těší se na Vás.
S pozdravem studenti Gymnázia Kadaň.

Gymnázium
Kadaň
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Briefing papers

V Kadani dne 25. 3. 2013

Vážený pane řediteli / Vážená paní ředitelko,

dovolujeme si Vaše žáky jménem Gymnázia Kadaň pozvat na 6. ročník Mini
GLOBE Games, který se uskuteční dne 6. června 2013.
Soutěž zaměřená na ekologii je určena žákům základních škol a odpovídajícím
ročníkům víceletých gymnázií. V soutěžním klání 3členných družstev se budou
hodnotit znalosti a dovednosti nejen z ekologie a biologie, ale i schopnost
spolupráce. Soutěž proběhne v přírodě (kadaňském lesoparku), výsledky budou
známé již ten samý den. Soutěží se ve 2 kategoriích – mladší - žáci 6. a 7. tříd a
starší - žáci 8. a 9. tříd (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií). Jako přílohu
posíláme přihlášku, propozice a odkazy na studijní materiál.
Vyplněnou přihlášku zašlete prosím zpět v písemné podobě na adresu
Gymnázium, 5. května 620, 432 01 Kadaň nebo v elektronické podobě na adresu
koziskova.hana@gymnazium-kadan.cz do 30. dubna 2013.

Mini GLOBE Games
Program 6. 6. 2013

Těšíme se na Vaši účast

PaedDr. Hana Kožíšková
garantka soutěže

Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D.
ředitel Gymnázia

8:00 - 8:30
sraz soutěžících u hlavního vchodu Gymnázia, kde se zapíší a
dostanou identifikační kartičky
Pomůcky

8:35
zahájení v aule

Soutěž je podporována Americkou obchodní komorou v ČR ve spolupráci s jejími
členy v rámci programu „One World, Many Voices“.

9:00

odchod ze školy

Gymnázium
Kadaň

9:15

zahájení soutěže

9:30 - 12:50

soutěž

13:00
volný program ve škole –
občerstvení

13:30

vyhlášení vítězů

14:00

odchod domů

Soutěžící budou potřebovat hodinky a psací potřeby.
Žáci budou celý den v terénu, měli by být vhodně
oblečeni a mít sebou svačinu a dostatek pití. Po
ukončení soutěže bude zajištěno občerstvení.
Pedagogický doprovod
U dojíždějících předpokládáme pedagogický doprovod
(školy se mohou domluvit na spolupráci). Učitelé
kadaňských škol mohou žáky pouze přivést a po
ukončení soutěže si je vyzvednout. Během soutěže
mohou učitelé žáky doprovázet.
Seznam úkolů
1. Rozumíme počasí
2. U vody a ve vodě
3. Pavouk na cestách
4. Džínový cestopis
5. Oblékáme stromy
6. Co trápí svět
7. Domluvíme se anglicky
8. Ekologické nakupování
9. Kdo tu pobýval?
10. Problémy se dají řešit
Kategorie
Do kategorie mladších se mohou přihlásit žáci ze 6. 7. tříd základních škol (a odpovídajících tříd víceletých
gymnázií). Do kategorie starších se mohou přihlásit žáci
z 8. - 9. tříd základních škol (a odpovídajících tříd
víceletých gymnázií). Pozor - počet družstev
z organizačních důvodů musíme omezit na maximální
počet 30. Počítejte prosím s tím, že pokud počet
přihlášených přesáhne tuto hranici, školám s největším
počtem přihlášených družstev odmítneme poslední
z jejich seznamu přihlášených.
Další informace na www.gymnazium-kadan.cz

Gymnázium
Kadaň
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Šumperk
Vážené Lesy ČR,
naše škola se účastní celorepublikového projektu Světová škola, který organizuje společnost Člověk v tísni.
Cílem projektu je zapojení školy do globálního rozvojového vzdělávání. Naši žáci si zvolili téma „Plíce planety,
aneb poznej les a prales“. Na závěr celého
projektu bychom chtěli uspořádat projektový den na dané téma, kde se žáci i širší
veřejnost seznámí naučnou i zábavnou formou se společenstvím lesů a pralesů, jejich
významem pro život na Zemi a problematikou dopadu lidské činnosti na tyto ekosystémy.
Chtěli bychom vás požádat o spolupráci na
této akci, předběžně konané dne 25. 4. 2013.
Akci zahájíme dopoledne v prostorách školy
pro žáky a v odpoledních hodinách (12 – 16
hod.) pro žáky a veřejnost na školním hřišti
a v okolí školy. Chystáme různé pracovní listy, prezentace a aktivity spojené s tématem
lesa a pralesa.
Prosíme o vaši účast, prezentaci vašich
naukových materiálů (pro žáky ZŠ), eventuálně dárcovství propagačních reklamních
materiálů.
Abychom mohli vše začít připravovat, prosíme o vyjádření k vaší účasti do 1. 3. 2013.
Na vaše případné dotazy rádi odpovíme.
Děkujeme za odpověď,
s pozdravem kolektiv učitelů
a žáků devátých tříd
kontakt: Z. Zatloukalová
ZŠ Šumavská 21
78701 Šumperk
mail: zatloukalova@6zs.cz
tel.: 583 550 618,
583 215 284
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opava
Partneři projektu

Základní škola a Mateřská škola
Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace

Týden věnovaný problematice
uprchlicví
Navštivte některou z plánovaných akcí projektu

Práce žáků 3. B
Základní a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace

Ve dnech 2. - 5. dubna 2013 Vám chceme představit náš projekt, který
se věnuje problematice uprchlictví, na kterém naše škola spolupracuje
s organizací Člověk v tísni, o.p.s.
V rámci tohoto projektu jsme připravili začátkem dubna akci

www.skola-opava.cz

Rozpis jednotlivých aktivit:
ÚTERÝ 2. dubna 2013
Relace o problematice uprchlictví v rozhlase, představení brožury,
vyhodnocení dotazníků, otevření výstavy prací žáků.

TÝDEN VĚNOVANÝ PROBLEMATICE UPRCHLICTVÍ
Cílem akce je seznámit žáky naší školy na konkrétních případech a
výpovědích lidí z různých částí světa, kteří navštěvují v rámci
multikulturních projektů naši školu, s životem a problémy uprchlíků,
naučit žáky zhodnotit a na příkladech doložit význam vzájemné
solidarity mezi lidmi, vyjádřit své možnosti, jak mohou v případě
potřeby pomáhat lidem v nouzi a v situacích ohrožení.
Problematika uprchlíků souvisí s tím, co se v multikulturních
projektech dozvídáme. S touto problematikou chceme seznámit i
širokou veřejnost na závěrečné konferenci, která by měla přispět
ke zvyšování povědomí dětí a veřejnosti o humanitární pomoci,
informovat, jak se lze zapojit…
Při posuzování dopadu projektu se chceme zaměřit na informace
získané průběžným monitoringem - dotazníky, strukturované
rozhovory se zástupci cílových skupin, z neformálních rozhovorů.
Bližší informace o mezinárodním projektu Světová škola, v jehož rámci
akci připravujeme, můžete získat na webových stránkách školy:
www.skola-opava.cz

STŘEDA 3. dubna 2013 11:55 - 13:30
Beseda se zástupci organizace CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ A DIALOGU na
téma Vnitřní uprchlictví - Holocaust, pamětnice paní Z. Skácelová.
PÁTEK 5. dubna 2013 8:00 - 10:00
Besedy o uprchlících:

Ü EVROPA - Kosovo - zástupce organizace eeecc.org
Ü AFRIKA - zástupce organizace Maryia Arafasha Burundi
Ü ČESKÁ REPUBLIKA - organizace CPIC Bc. Kamil Vývoda
Součástí besedy bude úvod k workshopům pro žáky. Zástupce organizace
z Burundi předá žákům poselství, na jehož základě budou tvořit výtvarné
práce s vlastními návrhy řešení této problematiky. Práce poté budou
putovat do Afriky, kde budou vystaveny v prostorách organizace Maryia
Arafasha. Tato pomáhá dětem z oblastí postižených občanskou válkou
v Burundi v 90. letech .

Svojí účastí na některé z akcí v týdnu multikulturních aktivit zaměřených
na problematiku uprchlictví ve světě náš projekt podpoříte.
Srdečně Vás zveme!
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Briefing papers
havířov

Třídíš, třídím, třídíme,
ať výsledek vidíme!
Dobrý den,
jsme studenti gymnázia Komenského v Havířově a rádi
bychom Vám představili projekt, který realizujeme
v rámci širšího projektu Světová škola, spolu s organizací
Člověk v tísni, o. p. s. a Adra, o. s.

Abychom mohli naše aktivity rozvíjet v co největším měřítku, hledáme partnery. Pokud jsou Vám naše aktivity
blízké či sympatické, uvítáme Vaši pomoc v jakékoliv
podobě – při přípravě samotné akce, propagaci našeho
projektu či materiálně.
Další informace o celém projektu můžete nalézt na tomto webu: http://www.globalactionschools.org/3_pages/
czech/
Se srdečným pozdravem
studenti gymnázia Komenského v Havířově

Připravujeme akci, jejímž cílem je atraktivní formou přiblížit problematiku třídění odpadu a s tím souvisejících
problémů studentům našeho gymnázia, popřípadě jeho
okolí. Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o spolupráci či spoluúčast na našich aktivitách.
Tuto problematiku, o níž jsme přesvědčeni, že zaujme
i Vás, představíme ostatním studentům, ale i profesorům, rodičům, kamarádům a známým prostřednictvím
tematických her a soutěží. Našim primárním cílem je viditelně přispět ke zlepšení morálky při třídění odpadu
našich studentů a ideálně i širšího okolí. Našim prvním
krokem je zavedení většího množství odpadkových košů
na tříděný odpad ve škole, ty další budou následovat.
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Co se děje u nás
aneb inspirace pro vás
Rádi se vracíte do krajiny svého dětství?
Toužíte prozkoumat nejen okolní krajinu, ale i tu vnitřní?
Pátráte po otiscích životních událostí
v okolním prostředí?
Rádi sdílíte plody své práce
s lidmi, kteří prahnou
po nové inspiraci
jako vy?

Učitelské lázně
aneb Rozhlédni se…
Společnost Člověk v tísni pořádá letní školu pro pedagogy základních a středních škol
Termín: 20. – 22. 8. 2013
Místo konání: malebná česká krajina

Zveme vás na zážitkový pobyt, jehož cílem je především načerpat novou energii a inspiraci do dalšího
školního roku! Dopřejte své hlavě i celému tělu odpočinek v Učitelských lázních! Tématem
letošních lázní je krajina vnitřní i vnější. Podíváme se na prostředí, ve kterém člověk žije,
z nejrůznějších úhlů pohledu, globálních i lokálních.
Kapacita je 20–25 účastníků. Zájemci o relaxaci v našich lázních přihlaste se
nejpozději do 30. 6. 2013 zde a zaplaťte vratnou kauci ve výši 500 Kč.
Přijeďte se pobavit v příjemném prostředí
Těšíme se na vás
Člověk v tísni, o. p. s., vzdělávací program Varianty, Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2, tel.: +420 222 350 812
www.clovekvtisni.cz, www.varianty.cz
Více informací vám podá katerina.dvorakova@clovekvtisni.cz

Učitelské lázně byly podpořeny z prostředků EuropeAid fondů Evropské komise a z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
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Co se děje u nás
aneb inspirace pro vás
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