
Setkání v Amsterdamu 
 

Ve dnech 8. až 14. března se v holandském Amsterdamu v Damstede Bernard Nieuwentijt College 
uskutečnilo mezinárodní setkání učitelů a žáků škol zapojených v programu Comenius do projektu 
ECODYN (Ecosystem Dynamic). Češi, Slováci, Noři, Kypřané a Holanďané na tomto setkání 
prezentovali výsledky své práce týkající se životního prostředí. Z každého státu se na projektu podílí 
jedna škola. Gymnázium Česká Třebová na schůzce zastupovala  skupinka tří studentek (Helena 
Jeníková, Veronika Szabóová a Ivana Víšová) a dvou profesorek (Hana Benešová a Hana Grundová).   

Práce na projektu začala ve škole již mnoho týdnů před plánovanou schůzkou a vyžadovala 
dobrovolné zapojení 25 studentů. Vytvořili jsme několik pracovních skupin a každá z nich  se zaměřila 
na jinou oblast životního prostředí. Po týdnech přemýšlení a zjišťování informací na úřadech, hledání 
v terénu, konzultací s odborníky, focení, psaní a překládání jsme konečně dospěli k výsledné podobě  
počítačové prezentace, k dvěma plakátům s mapami a fotkami a naše pětičlenná skupinka konečně 
mohla vyrazit směrem k Amsterdamu!  

Výsledky všech škol byly předneseny na konferenci. Součástí konference  byly také dvě odborné 
přednášky profesorů z amsterdamské univerzity. První se týkala rašelinišť, druhá pak klimatických 
změn a jejich následků. Příjemným zpestřením konference bylo taneční vystoupení Kypřanů 
v národních krojích. Následovalo  okomentování  plakátů. Zástupci jednotlivých států  měli připravené 
mapy, na kterých byl znázorněn stav životního prostředí v obci a okolí, kde se daná škola nachází. 
Muselo být zřejmé, které údaje jsou historické a které aktuální, protože právě porovnání minulosti se 
současností bylo cílem našeho průzkumu. Jednotlivé školy věnovaly pozornost problémům, které trápí 
jejich okolí nejvíce. Obyvatelé Amsterdamu se zaměřili na nebezpečí související s nadmořskou 
výškou, ve které se většina jejich domoviny nachází, i když v tomto případě bychom mohli mluvit 
spíše o „podmořské hloubce“, protože prakticky celé hlavní město je „pod vodou“ (tj. pod úrovní 
moře) a jen důmyslný systém hrází jej chrání před zatopením. Kypřané musí řešit zcela opačný 
problém, potýkají se totiž s nedostatkem sladké pitné vody. Studentům ze Svitu dělá největší starosti 
chemický průmysl. Snad jedinou výjimku s téměř nedotčenou přírodou představují Norové.  

My jsme se pokusili nashromáždit co nejvíce informací o vodě, ovzduší, dopravě, lesích 
a odpadech v České Třebové a jejím nejbližším okolí. Následně jsme porovnali údaje z minulosti 
s těmi současnými. Výsledky jsou povzbudivé; většina dřívějších zdrojů znečištění dnes neexistuje, 
fyzicky či úředně, nebo došlo k takovým úpravám, které snižují negativní působení daných činitelů na 
minimum. 

 Na konferenci  probíhala  i volba loga. Návrhů byla spousta, vyhrálo ale jen jedno. Logo Anežky 
Hordějčukové z kvinty A z Gymnázia v České Třebové! Toto logo se dál bude používat jako 
mezinárodní  logo projektu ECODYN.  

 Pro účastníky  setkání byla připravena řada doprovodných akcí. Zatímco učitelé měli vlastní 
pracovní schůzky a práci ve škole, my studenti jsme byli přítomni na dvou vyučovacích hodinách, 
prošli jsme si s pracovními listy Muzeum historie města Amsterdam, byli jsme na exkurzích. 

Na výletě jsme se seznámili s větrnými mlýny, v minulosti zajišťujícími funkčnost důmyslného 
systému tisíce příkopů, vodních kanálů a cest. Neméně zajímavá pro nás byla návštěva písečných dun 
a prohlídka „centra přírodní historie“, kde jsme také zhlédli film, který rekapituloval snad vše, co nám 
bylo do té chvíle řečeno holandskými profesory. 

 Poslední den našeho pobytu v zemi pod úrovní střední hladiny moře jsme navštívili rašeliniště, 
ani tentokrát jsme nepřišli o odborný výklad. Na každou exkurzi jsme dostali užitečné pracovní 
materiály.  

Cílem projektu je poznat a porovnat vlastní a cizí životní prostředí, kulturu a historii. Studenti byli 
v Nizozemí ubytováni v rodinách studentů hostitelské školy a to jim umožnilo poznat běžný život lépe 
než turistům. Příští setkání se bude konat v červenci na Slovensku, tentokrát se zaměříme na výzkum  
vody.  



S dosavadními výsledky výzkumu životního prostředí se mohou všichni studenti školy i veřejnost 
seznámit na besedě s účastníky projektu ECODYN ve středu 4. dubna od 14,30 v učebně 113 
v budově gymnázia.  

 
                                                                                        Ivana Víšová, Veronika Szabóová 
                studentky gymnázia 
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Vítězné logo 
 

Jednou z donedávna nevyřešených záležitostí v mezinárodním programu Comenius byla otázka 
loga k projektu ECODYN. I proto se zástupci členských škol jednotlivých států sjeli v březnu tohoto 
roku do Amsterdamu, aby zde volba loga proběhla. Každá skupina s sebou přivezla návrhy znaku a při 
veřejném hlasování všichni účastníci volili ten nejlepší. 

Výběr byl celkem bohatý a velice pestrý, konkurence značná, ale i přesto zvítězil právě náš návrh, 
který vymyslela a zpracovala Anežka Hordějčuková! 

Hlavním motivem tohoto loga je sepětí mezi lidmi a přírodou. Hvězdy po obvodu znázorňují 
spojení Evropy a jednotu mezi státy, kopce a modrá barva v pozadí pak symbolicky vyjadřují 
různorodost krajin a zemí, které se však všechny nacházejí pod jednou, tou samou oblohou. 

 
 
 

 
 

Ztraceni v moři            Z konference 


