
VL1Ahoj studenti

Mezinárodní projekt 
Ingenious

Stejně jako v loňském roce, také letos je Střední odborná škola a 
Gymnázium Staré Město zapojena v mezinárodním projektu Ingenious. 
Tento projekt chce posílit propojení mezi výukou přírodovědných před-
mětů ve školách a praktickým profesním uplatněním mladých lidí v této 
oblasti. V České republice jej zastřešuje Dům zahraničních služeb.

V letošním roce jsme splnili již čtyři výukové moduly. Žáci 2. G řešili 
logistický problém týkající se odvozu materiálu nákladními auty. Po-
čítali dobu jízdy a počet nákladních aut potřebných k odvozu daného 
množství materiálu. Všechny vstupní informace dostali žáci v angličti-
ně, řešení problému prezentovali také anglicky.

Žáci 1. E pracovali na modulu School Football. Je to počítačová hra, 
v jejímž názvu sice je fotbal, ale  ten se v jejím průběhu nehraje. Úko-
lem bylo vyřešit  matematické úlohy s fotbalovou tematikou, vše opět  
v angličtině. Bylo zde také propojení s biologií, počítali jsme např. BMI, 
nutriční hodnoty potravin vhodných pro výživu sportovců, ale i přepo-
čet ceny lístků na fotbalový zápas v různých měnách.  

Ve 2. H a 3. G jsme řešili problematiku energií, ropy, uhlí, zemního 
plynu a získávání elektřiny. Projekt It is all about energy připravila fir-
ma Shell. Druháci si nastudovali problematiku z českých textů a hledali 
odpovědi na zadané otázky. Třeťáci vytvořili powerpointové prezentace 
z anglických podkladů a pro své spolužáky si přichystali také otázky.    

RNDr. Radka Gurecká

Doliňáci pochovali na sokolovně basu. Bylo veselo.          
 Foto: Bc. Robert Januška

Ve třídách 2. H a 3. G chlapci a děvčata řešili problematiku 
energií, ropy, uhlí, zemního plynu a získávání elektřiny.

Foto: RG

Foto s úsměvem
Doliňáci pochovali basu
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Chat InGenious s neurobiologem 
Rui Costou

Dne 10. března se čtyři nejodvážnější žáci 3. roč-
níku spolu s paní profesorkou Radkou Gureckou zú-
častnili chatu se známým portugalských neurobiolo-
gem Rui Costou. Do tohoto chatu mělo možnost se 
zapojit pouhých dvacet škol z dvou set registrovaných 
členských škol v projektu InGenious. Během hodiny  
a půl tento odborník, i přes počáteční problémy s při-
pojením, odpovídal na otázky jak z e-mailů, tak i na pří-
mo položené otázky v chatu. Všechny zajímavé dotazy 
posílané z celé Evropy byly naměřeny na neurobiologii, 
mozek, jeho funkci, ale také možný vývoj této vědy. Zú-
častnění měli možnost blíže nahlédnout do již zmíněné 
problematiky ze všech možných úhlů. Nové poznatky  
a zajímavé informace jistě splnily očekávání. Neuro-
biologie je velmi zajímavou vědou a u většiny lidí vy-
volává spoustu otázek. My jsme měli možnost na své 
otázky dostat odpověď.

Kateřina Oharková, 3. G



VL2 Aktuality

Postní vyprávění se symboly
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Poutavé přiblížení posledních dnů Ježíšova života si při-
pravil P. Miroslav Suchomel, duchovní otec farnosti, v pondělí  
10. března pro děti z Křesťanské mateřské školy Staré Město.

Své vyprávění o Ježíšově modlitbě v Getsemanské zahradě, 
o jeho bičování, trním korunování, sekání s matkou, se Šimo-
nem i Veronikou a jeho ukřižování doprovodil různými sym-
boly. Děti si mohly posílat a „potěžkat“ Kristův kříž, „utřít“  
si svou tvář do Veroničiny roušky, „píchnout“ se o trnovou ko-
runu a další.

Děti se na tomto příběhu učily pojmenovat svůj strach  
a umět ho odevzdat Pánu Ježíši, ale také nemyslet jen na sebe. 
Vzpomínaly a modlily se za konkrétní lidi - osamocené, ne-
mocné, nešťastné…

Tímto jsme vstoupili do postní doby a věříme, že prožijeme 
opravdové Velikonoce.                                                            GG

Chlapce a děvčata v Křesťanské mateřské škole v ulici Za Radnicí na-
vštívil P. Miroslav Suchomel.                                                      Foto: GG

Stavba marketu UNI HOBBY rychle pokračuje. Snímek je ze dne  
16. března 2014.                                                                         Foto: MK

Žáci pátých tříd navštívili II. stupeň základní školy v Komenského ulici. 
Foto: LZ

Páťáci na II. stupni
Ve středu 12. března se žáci pátých tříd do školy opravdu 

těšili.  Šli totiž na návštěvu II. stupně Základní školy Staré 
Město. Cílem bylo seznámit se s budovou a budoucími žáky 
šestých tříd z Jalubí a Nedakonic. Každá škola si připravila 
prezentaci o své škole v angličtině. Poté se děti rozdělily do 
smíšených skupinek a začaly plnit stanovené úkoly souvise-
jící s orientací ve škole. Zjišťovaly, kde se nachází odborné 
učebny, kolik jazykových a PC učeben škola má, jak se jme-
nují  pracovníci na škole a mnohé další.  Úkoly jim pomá-
hali rozlousknout deváťáci. Dopoledne se dětem na II. stup-
ni líbilo a doufáme, že se všichni se do šesté třídy velmi těší.

Mgr. Lenka Zábranská

Staroměstský Den Země
Sobota 12. dubna
Přijďte s námi oslavit jaro již pravidelnou akcí – společným 

úklidem vycházkových a odpočinkových míst. Jistě spolu stráví-
me příjemné jarní odpoledne

SRAZ v 13:30 hodin na těchto místech:
1. Na konci ulice Amálie Škráškové – za přejezdem
(úklid kolem trati a cyklostezky směrem k Moravě)
2. U přírodní nádrže na staroměstských loukách za Intersparem
(úklid kolem nádrže a cest k Baťáku)
3. U zahrádkářské kolonie
(úklid kolem kolonie a podél cesty)
Po práci se sejdeme mezi 14:30 – 15:00 hod. na zahradě SVČ 

Klubko v ulici U Školky, kde bude připraveno občerstvení zdar-
ma pro všechny pomocníky – něco pečeného, můžete si opéct 
špekáčky nebo cokoli, co máte rádi, bude i něco k pití.

Pro zájemce a děti výstava Pestrost ptačího světa se zábavný-
mi úkoly, hry a soutěže o drobné ceny.

S sebou: rukavice, pytle a špagáty budou zajištěny.
TŘI VYLOSOVANÍ ŠIKOVNÍ SBĚRAČI, ZÍSKAJÍ V. I. P. 

KARTU SVČ KLUBKO, DÍKY, KTERÉ BUDOU MÍT NÁROK 
NA SLEVU 10% NA AKCE V ROCE 2014

Těší se na vás SVČ Klubko a Město Staré Město.

Nabídka práce v UNI HOBBY
Ve Starém Městě v prostoru za Intersparem se dokončuje market UNI HOBBY. 
Provozovatel marketu hledá pracovníky pro následující pozice: 
zástupce ředitele, správce budovy, pokladní, administrativní pracovník.
Dále vedoucí oddělení: příjem, technika, stavba, bydlení, zahrada, admi-
nistrativa.
Prodavač oddělení: technika, stavba, bydlení, zahrada.
Pracovník oddělení: příjem.

Zájemci mohou zaslat životopis a kontaktní údaje elektronicky na 
adresu: info@unihobby.cz , případně poštou na adresu: 
UNI HOBBY a. s., Vinohradská 385/10, 120 00 Praha 2.


