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Tisková zpráva - leden 2011 
 
 

Exkurze na Anglo – American University - prestižní vysoké škole v centru Prahy. 

 

Zpráva z návštěvy Anglo – American University  
 

Dne 26. 1. se studenti třetích ročníků zúčastnili exkurze v Anglo – Americké Univerzitě. 
Byli seznámeni s chodem školy, studijním plánem, možnostmi studia a jejich realizací 
včetně výše školného a propracovaného systému prospěchových stipendií. 
Dále jim byly představeny jednotlivé katedry školy a nastíněny výběrové předměty, které 
se na škole vyučují. Velký zájem vzbudila anglická knihovna, jejíž bezplatná návštěva 
bude studentům naší školy na požádání kdykoliv umožněna. Poslední část exkurze 

patřila ukázkové hodině v anglickém jazyce na téma mezinárodních vztahů USA – ČR. 
Celá akce se setkala s ohlasem ze strany studentů a příznivými reakcemi na tento typ studia vysoké školy. 
http://www.aauni.edu/ 

 

Přednáška: Trestná činnost páchaná mládeží a na mládeži, drogy a počítačová kriminalita. 

 

Zpráva z přednášky preventivního programu gymnázia AMAZON 
 

V pátek 28. 1., v den předávání pololetního vysvědčení, se studenti prvních ročníků v rámci preventivního 
programu zúčastnili přednášky zaměřené na trestnou činnost páchanou mládeží a na mládeži.  Přednášku vedl 
zkušený kriminalista, který své povídání doplnil o řadu příkladů ze své praxe. Zaměřil se především na témata 
drog, počítačovou kriminalitu, násilí a další trestnou činnost. V druhé části přednášky studenti dostali velký 
prostor pro diskusi a vlastní dotazy.   
 
 

 

Výukové programy humanitární organizace ADRA: Globální vesnice, Cizinci v ČR, Fair Trade. 
 

Zpráva z projektů humanitární organizace ADRA:  
„Globální vesnice“, „Cizinci v ČR“, „Fair Trade“ 

 
Dne 28. 1. 2011 absolvovali studenti druhých ročníků dvouhodinový program globálního rozvojového 
vzdělávání „PRVák“, který pořádá humanitární organizace ADRA.   
Členové humanitární organizace ADRA stručně představili studentům činnost organizace, své projekty 
v Čechách i zahraničí. 
Program Globální vesnice vede studenty k tomu, aby uvažovali o světě jako celku a o tom, co v něm považují za 
problematické. Po úvodní seznamovací aktivitě následoval brainstorming nad pojmy globální versus lokální. 
Studenti se dále zamýšleli nad tím, co je pro jejich život nejdůležitější, bez čeho by nedokázali žít. Následující 
program však většinu z nich přesvědčil o tom, jak jsou jejich potřeby a problémy často velice povrchní. 

Stěžejní aktivita „Globální vesnice“ se věnuje nerovnoměrnému rozdělení obyvatel a bohatství, dává do 

souvislosti jednotlivé globální problémy a umožňuje studentům přemýšlet nad jejich řešením.  
Studenti vyzdvihli především to, že jim model globální vesnice „otevřel oči“ a že si nyní uvědomují, že na světě 
žijí miliony, resp. miliardy lidí, kteří žijí v mnohem nepříznivějších životních podmínkách. 

Tématem druhého setkání byli cizinci v ČR. Cílem programu bylo nahlédnout do života 

cizinců žijících v České republice, jejich problémů, motivace stěhování do ČR. Program 
přibližuje počáteční problémy cizinců v nové zemi. Postupuje od znalostí k aplikaci a od 
kategorie cizinci ke kategorii spolužití. Studenti byli motivováni k formulaci vlastních 
zkušeností s cizinci, k vyjádření pocitů, kdy sami byli v této pozici, např. na dovolené 
apod.  
Studenti se aktivně zapojovali do diskuse a pracovali na daných tématech. 
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Třetí skupina se pod vedením zkušených lektorek věnovala problematice mezinárodního obchodu, ujasnili si 

principy volného obchodu (free trade) a spravedlivého obchodu (fair trade) a přiblížili si, jak v praxi takové 
obchodování probíhá. Celý program probíhal formou interaktivní výuky. Studenti byli rozděleni do několika 
pracovních týmů, v nichž se zabývali životními osudy dětí z rozvojových zemí a řešili konkrétní situace spojené 
s obchodem. Týmová práce poté vyústila v diskusi mezi všemi pracovními skupinami. Na závěr zhlédli krátký 
film věnovaný fair trade. Celá akce se nesla v duchu přátelské a tvůrčí atmosféry a byla kladně ohodnocena. 
Studenti se do celého programu aktivně zapojovali a v závěru ohodnotili čas strávený s lektory jako velice 
přínosný. 
 

 

Výukové programy PRE: „Bezpečnost - nebezpečí elektrické energie“, „Úspory energie v domácnosti“ - 
prezentace fyzikálních zajímavostí. 
 

Zpráva z fyzikálních exkurzí Pražské energetiky, a.s. 
 

Ve čtvrtek 27. ledna navštívili žáci třetího ročníku fyzikální exkurzi na téma: Úspory 
energie v domácnosti.  Seznámili se s šetrností elektrické energie a energiemi obecně. 
Vysvětlili si jak správně větrat v místnosti, jak zvolit vhodný elektrospotřebič, ale také jak 
se přesvědčit o spotřebě starších spotřebičů, nebo se s Stand - by režimy spotřebičů, 

kterých je v domácnostech čím dál tím více.  
Pro žáky druhých ročníků byla připravena přednáška o bezpečnosti a nebezpečí elektrické energie. Během 
přednášky se žáci dozvěděli, proč je elektřina nebezpečná, jaké úrazy elektřinou mohou nastat a jak těmto 
úrazům předcházet. Žáci byli dále poučeni, jak se zachovat, jsou-li svědky nehody nebo úrazu způsobeného 
elektřinou. Žáci měli možnost během celé prezentace klást přednášejícímu dotazy týkající se daného tématu.  
V rámci exkurze byli studenti navíc seznámeni s prací Centra energetického poradenství PRE a byla jim 
představena nabídka služeb. 
 
 
V Praze dne 31. ledna 2011 

 
 
 


