
NAD PŘEHRADOU
 

Ptali jsme se našich žáků, jestli ví, proč se naše škola může
pyšnit členstvím  v síti přidružených škol UNESCO. Mnozí
netušili, co odpovědět. V České republice je přes 4 tisíce škol 
a jen něco 52 z nich patří do této prestižní mezinárodní sítě.
 Je to již více než deset let, kdy se ZŠ Nad Přehradou stala
členem uskupení přidružených škol UNESCO (schvalovací
proces proběhl v ČR a následně u Mezinárodního výboru
v Paříži. Členem jsme se stali 2. 11. 2010).
Je za tím obrovské množství práce dětí a pedagogů, kteří
pracovali a pracují na projektech a aktivitách. Tím se snaží
vylepšit prostředí ve škole, jejím okolí a někdy i na celé
planetě. 
Každý rok se koná Valné shromáždění Sítě přidružených škol
UNESCO v České republice. Tam se zástupci školy podílejí
na prezentaci projektů a setkání s významnými odborníky 
z různých oborů. Též se vyhlašují témata na celý školní rok.
V letošním školním roce jsou to jmenovitě:
Mezinárodní den výživy a boje proti plývání potravinami, 
100. výročí R.U.R Karla Čapka propojené s využitím umělé
inteligence a Svoboda tisku. Témata  žáci prezentují 
na Projektovém dni (viz rámeček) před koncem školního roku:
V minulosti např. Olympijské hry – hostem byla paní Dana
Zátopková, bratři Svojanovští nebo Rok světla, Rok geologie –
část sbírky minerálů nám věnoval Vítězslav Jaroš.

My všichni ze ZŠ Nad Přehradou máme být na co hrdí. 

ZŠ Nad Přehradou, Praha 

Březen  - duben   2022
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Fenoménem Holašovic je selské baroko. Vesnice nedaleko
Českých Budějovic se pyšní zápisem na Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Na "nejkrásnější
české návsi" v Holašovicích se v roce 1975 natáčela filmová
verze Smetanovy opery Prodaná nevěsta.

Co se děje ve škole

Znáte památky UNESCO?

selské baroko - holašovice 

Napište na martin.benda@zsnpr.cz, jakého
jiného než českého původu byl architekt Jan

Blažej Santini - Aichel? 
Jednoho výherce vylosujeme a odměníme. 

SOUTĚŽSOUTĚŽ
EMILKA ze 4.B, 

 výherkyně soutěže 
z minulého čísla

V obou pátých ročnících si děti
připomněly nadcházející výročí 

narození Jana Amose Komenského 
(28. března 1592), který se stal

světovou osobností a jeho 
myšlenky jsou stále aktuální. 

Těsně před vypuknutím konfliktu na Ukrajině jsme ve volitelném

předmětu Domácnost připravili ruské a ukrajinské pokrmy

(pelmeně a vareniky), které nám moc chutnaly. 



Významné dny v kalendáři 

Posíláme velkou pochvalu všem, kteří
se nebáli a zapojili se do soutěží
s tématem LIDICE. Zde je několik velmi
povedených ukázek výtvarné části
soutěže. 

Část žáku 6.A a 6.B se v rámci dobrovolné aktivity
zapojila do úklidu okolí naší školy během zimy. 
Na jaře se chystá ještě větší akce u příležitosti DNE
ZEMĚ. Nebuďte lhostejní k místům, kde žijete.
Uklízejte po sobě odpadky. Recyklujte. Využívejte
dobře to, co máte, a pokud už to nepotřebujete,
snažte se pro věci najít nové využití. 

ThankThankThank
you!you!you!

Bojovníci s odpadem

22. 3. Mezinárodní den vody
 

23. 4. Mezinárodní den knihy a autorských práv
 3. 5. světový den svobody tisku

 



"V zdravém těle
zdravý duch!"

Tématem UNESCO - Světový den výživy
a boj proti plýtvání potravinami - se naši

žáci zabývají hned v několika
předmětech napříč ročníky.

V příštím čísle se budeme plně věnovat 
hlavnímu tématu PROJEKTOVÉHO DNE UNESCO: 

"ROBOTI UŽ JDOU"


