
NAD PŘEHRADOU
S novým školním rokem jsou tu i nová témata Týdne škol UNESCO

 ve školním roce 2021/2022

ZŠ Nad Přehradou, Praha 

září - říjen  2021

Umělá inteligence a 100.
výročí RUR K. Čapka!

Světový den výživy (16.
řijna)/Mezinárodní den

povědomí o plýtvání
potravinami (29. září)

Světový den svobody
tisku (3. května)

Minimálně s jedním z těchto témat
 se v rámci výuky setkáte 

Zástupci pedagogického sboru a vedení naší školy se ve dnech 20. a 21. září 
zúčastnili 27. zasedání Valného Shromáždění Sítě přidružených škol UNESCO

Zasedání se konalo v krásném historickém městě Litovel, nedaleko

Olomouce. Složení naší delegace bylo: Mgr. Anna Běhunková, Mgr.

Jan Nosek a Bc. Martin Benda. Naše škola měla tu čest prezentovat

jako první ze všech zúčastněných institucí. Určitě jsme se v

konkurenci dalších 53  škol neztratili, zvláště když většina škol jsou

školy střední. Během dvou dnů jsme poznali mnoho zajímavých

kolegů, načerpali inspiraci do dalších projektů a z odborných

přednášek se dozvěděli mnoho nových faktů o stále se měnícím a

propojenějším světě kolem nás. V tomto zpravodaji Vám přiblížíme

to nejzajímavější, co se v Litovli a okolí dělo.



Vznikl v letech 1716-1754, ale svou výtvarnou
koncepcí, bohatstvím figurální výzdoby a
konečně i rozměry a výškou (35 m) se od

všech podobných památek výrazně odlišuje.
Sloup se po svém dokončení stal pro

obyvatele města zdrojem nesmírné hrdosti,
protože všichni, kdo se na jeho stavbě
podíleli, byli občany Olomouce. Jeho

vysvěcení 9. září se osobně účastnil tehdejší
první pár monarchie, císařovna Marie

Terezie se svým manželem Františkem I. 

Gymnázium jana opletala, litovel - hostitelská škola
setkání škol unesco

Znáte památky UNESCO?

OLOMOUC- barokní morový sloup,
zapsán na seznam v roce 2000

Gymnázium Jana Opletala má více jak stoletou tradici a k jeho

nejznámějším studentům patříl JAN OPLETAL, který tragicky zahynul

za hitlerovské okupace Československa. Naši hostitelé nám ukázali

svoji krásnou školu, na kterou jsou náležitě pyšní. Jako překvapení pro

nás přichystali noční koncert ve školní aule (pěvecký sbor PALORA)

Výtvarná díla

Jana Opletala z

doby jeho studií



Témata, které prezentovaly     
 vybrané školy se týkala hlavně     

DOBROVOLNICTVÍ  a
BIODIVERZITY

Ovšem nechyběly ani přednášky odborníků k nově

vyhlášeným tématům jako "Světový den výživy",

"Umělá inteligence" (Co myslíte, dokáže robot

napsat divadelní hru?) ČI "Svoboda slova v

informačním chaosu"

20. - 21. 9. 2021, LITOVEL



NÁVŠTĚVA PEVNOSTI u olomouce

Jak jsme se dozveděli, od 18.
století byla Olomouc a její okolí
pevnostním městem Rakouské

monarchie. Složitý systém
opevnění a pevností se bohužel

celý nedochoval, ale několik
menších pevností (tzv. fortů) je

možné navštívit a seznámit se tam
se zajímavou historií doplněnou
ukázkami různých typů zbraní a

dobových artefaktů. My jsme
navštívili FORT číslo XIII z tehdy 21

postavených staveb. 

SOUTĚŽ

Kdo z účastníků konference
na gymnáziu v Litovli

studoval?
A) Jan Nosek 

B) Anna Běhunková
C) Martin Benda

Pošli mi svůj tip na

martin.benda@zsnpr.cz a první

obdrží malou cenu.


