ZŠ Nad Přehradou, Praha
listopad - prosinec 2021

NAD PŘEHRADOU
Přinášíme vám informace o tom, co je nového v souvislosti s členstvím naší
školy v síti přidružených škol UNESCO.

Podařilo se nám navázat spolupráci s partnerskou školou
UNESCO z města Petrohrad v Ruské federaci. Jedná se o
instituci s názvem Škola 574. Studuje v ní 1191 žáků v 39
třídách a věk dětí je 6 až 18 let. K povinně vyučovaným
jazykům (kromě mateřské ruštiny) patří angličtina a čínština.
Dále si děti mohou zvolit i francouzštinu nebo italštinu.

společné
projekty
Dne 25. 11. plánujeme uskutečnit "videomost" mezi žáky naší a
ruské školy. Během hodiny anglického jazyka chystáme několik
prezentací pro naše nové přátele.
Pokud nám to situace dovolí a budeme moci slavnostně
rozsvěcet Vánoční stromeček, chceme natočit krátké video a
tento pozdrav poslat do Petrohradu.
Naši žáci se mohou zapojit do fotosoutěže a výstavy, kterou
organizuje ruská škola a které se účastní žáci z 10 zemí světa.
Viz. str. 2
V budoucnosti bychom si chtěli vyměňovat zajímavé články pro
naše školní časopisy, vyzkoušet nové recepty pro volitelný
předmět Domácnost, využít ruské materiály v hodinách RJ na
naší škole a realizovat další nápady vzešlé z této spolupráce.

fotíte rádi? pojďte se zapojit do mezinárodního
projetku!

Pokud Vás zajímá i jiná fotografie než selfíčko před zrcadlem,
kontaktujte prosím svého třídního učitele. Téma fotografie by mělo být:
NOVÝ SVĚT - NOVÉ MOŽNOSTI
Nejlepší práce pošleme na chystanou výstavu do Petrohradu. Kvalita a
rozlišení by mělo být co nejlepší, ale zajímavou fotografii umí dnes
udělat i průměrný mobil.

4. LISTOPADU 2021 si UNESCO a celý svět připomněly
Mezinárodní den boje proti násilí, šikaně a kyberšikaně.
Jedinou cestou je nulová tolerance vůči tomuto druhu chování
a naše škola není výjimkou.

Znáte památky UNESCO?

TELČ
Historické jádro města Telče patří k
nejcennějším městským památkovým
rezervacím v Česku. Město s neopakovatelnou
pohádkovou atmosférou je na Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví
UNESCO zapsáno od roku 1992.

SOUTĚŽ

Napište na martin.benda@zsnpr.cz, zda Telč leží v
Čechách nebo na Moravě. Výherce vylosujeme a
odměníme.

Do konce
listopadu!

Témata UNESCO pro rok 2021/22 inspirují:

Světový den výživy (16. řijna)/Mezinárodní den
povědomí o plýtvání potravinami (29. září)
Musk a světový hlad

Elon Musk v tweetu slíbil prodat akcie
Tesly v hodnotě šesti miliard dolarů a
věnovat je Světovému potravinovému
programu OSN, pokud organizace
bude umět vysvětlit, jak těchto šest
miliard dolarů dokáže vyřešit
problém světového hladu. Reagoval
tak na zprávu CNN, která citovala
ředitele programu Davida Beasleyho,
když prohlásil, že dvě procenta
Muskova majetku by mohla světový
hlad vyřešit. Beasley následně
prohlásil, že jeho tvrzení nebylo
správně pochopeno. Světový
potravinový program se snaží získat
šest miliard dolarů, aby poskytl
nezbytné potraviny 42 milionům lidí,
kteří letos bez pomoci zemřou hlady.

Umělá inteligence

Tesla chce robota
Elon Musk překvapil prohlášením, že Tesla pracuje na humanoidním
robotovi. Funkční prototyp má být hotový během příštího roku.
Tesla Bot vypadá jako člověk se dvěma rukama s pěti prsty a dvěma
nohama. Dokáže běžet rychlostí maximálně 8 kilometrů za hodinu, což
je podle Muskova ujištění dostatečně pomalé na to, aby většina lidí
dokázala utéct, pokud se něco pokazí. Tesla Bot „má být přátelský“.
Firma stroj navrhuje na „mechanické úrovni“ s tím, že „před ním bude
možné utéct a nejspíš ho přemůžete“. Bude měřit 173 centimetrů, vážit
125 kilogramů a místo obličeje má mít obrazovku, na které se budou
zobrazovat důležité informace. V jeho hlavě pak bude osm kamer.

