Editorial
Zažil jsem patnáctileté výročí GLOBE Games a teď ve stejné roli zažívám i dvacáté výročí celého GLOBu. To je mi
teprve devatenáct, kdo tohle může o sobě říct? Každopádně, jsem, potažmo jsme, zpět. Připraveni vkrádat se
vám do snů a měnit je v noční můry. Protkávat vaše dny rozhovory a otázkami na tělo. Ti, kterých se všichni bojí,
přijeli…
Také vás rádi vidíme!
Mici

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
Na slavnostní zahájení jsme se sešli v kině Lucerna. Dovalili
jsme naši planetu, postupně jsme si posedali a moderátoři nás
seznámili s našimi hosty. Následně pustili GLOBE film a začal
program, neboli Slavnostní zahájení – slavíme 20 let od založení programu GLOBE!. Dokonce nám ukázali archivní záznam ze
zahájení programu GLOBE v Česku z roku 1995 - hosté nám sdělovali první pocity z GLOBu. Například zakladatel GLOBE Gary
Randolf vyprávěl o jeho zážitcích s parťákem. Ale hostů zde
bylo mnohem víc jako zakladatelka programu GLOBE v Česku
Jana Ledvinová, která bohužel nemohla dorazit. A dále musíme
zmínit Danu Votápkovou, Petra Daniše, Vítka Berana a Cherry
Cenesey Hoolovou.

NEZAPOMEŇTE! WORKSHOPY!
Volné: Alieni a my, jak je poznat a najít – 10 volných míst
Hodnocení místa – mapujeme okolí školy s tablety- 7
volných míst
Akční skupina pro půdu – 8 volných míst
Moderní výzkum struktury i dynamicky pralesy –
6 volných míst
Narušení aneb disturbarce v lesích – 10 volných
míst
Nosem chemika – 2 volná místa
GLOBE data – jak je používat? – 9 volných míst
Chemie barev
Měříme svět- inspirace nejen do výuky
Aktuální k 21:00, 28.5.2015
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Nejen o hostech, ale i školách, které sem přijeli, jsme se něco dozvěděli. O každém týmu byly řečeny nějaké zajímavé informace jak o jejich škole, tak o projektu, který přijeli prezentovat. Vyhlášená škola si musela stoupnout a
zamávat ostatním. Bylo zajímavé, jak se projekt GLOBE, rozšiřuje po mapě Střední Evropy.
Výjimkou nebyli ani návštěvníci z Nizozemska,
Slovenska, Německa a Polska.
Kulturní vložku poskytl pěvecký sbor Větrník.
DZ, EV

KOULENÍ ZEMĚKOULE
Naše cesta začala na Staroměstském náměstí u tzv. pražského
poledníku (14°25’17“), kde kolem 14:30 začal pochod
s nafukovací zeměkoulí. Průvod dále pokračoval Celetnou ulicí
přes Ovocný trh, kde náš průvod málem rozmetal Mercedes.
Pak okolo Karolina a ulicemi Havířovská, Na Příkopě a nakonec
jsme ji zaparkovali v dolní části Václavského náměstí.
Několik informací k nafukovací zeměkouli:
Naše zeměkoule měří cca 3,5 metru. Vyfouknutá váží kolem
50kg a nafouknout ji trvá 15-20 minut. Kdybychom ji chtěli
nafouknout pusou, trvalo by nám to zřejmě celý den. Je stará 3
roky a už stihla posbírat nějaké bojové šrámy (třeba z loňska,
kdy se obětovala pro vlast a propíchla se o plot). Letos jsme ji
naštěstí ušetřili utrpení a nic jí neprovedli.
Při válení zeměkoule nám hrála kapela, která se jmenuje
SchlauchBand a hrají spolu již dva a půl roku.
AN, KD, FL, RK

VEČERNÍ ZÓNA
Je zde několik možností, jak strávit svůj volný čas na GLOBE Games! Pokud patříte k energickým lidem, nabízí se
zde možnost navštívit disco, zatancujte si a poznejte ostatní Gloubáky. Směle do toho! Pokud jste spíše klidnější
povahy a máte rádi sledování filmů, využijte nabídky s názvem film. Máte rádi relaxaci? Nebo raději relaxaci
s knihou? Jděte do toho a zamiřte do školního klubu, kde probíhá relaxace. Můžete si zde zahrát šipky, kulečník
nebo ping pong. A co čaj, nebo káva? Knihy a klid? Relaxace ve školní kinočajokavárně bude pro vás určitě ta
ideální. Sport nebo společenské hry… Je zde příležitost navštívit klubík. Všechny tyto aktivity můžete navštěvovat
mezi půl devátou a desátou…
AK

SLOVO ZÁVĚREM OD TEREZY (TÉ OD NOVIN)
Wow. Když jsem se ve středu večer loučila s Terezáky, kteří připravovali prostředí školy na GG, netušila jsem, co
nás ve čtvrtek odpoledne čeká. Právě čtvrteční poledne jsem se převtělila z učitelky do globácké novinářky – to
asi ta kunratická voda, jak zmiňovali v Lucerně. Páni! Tyto GG jsou pro mě první a jsem naprosto uchvácená, co
zvládne masa dětí s nafukovací koulí. Ovšem po rozhovorech se svými kolegy novináři, kteří většinou už mají GG
několikrát za sebou, budu evidentně uchvácená častěji. Můj tým je šíleně zapálený a makají jak šrouby. Bingo!
Čtvrtek 28.5.2015 ve 21:11.
TH
Redakce GLOBE zpravodaje: Mici, Tereza (ta od novin), MN Markéta Novotná, AK Adéla Kalužová, JM Jan Mikač, KK Karolína Kočicová, EJ
Eliška Janíková, KD Kateřina Drápelová, AN Adéla Nováčková, RK Radek Kubeš, ER Eva Radová, DZ Dominika Zemánková, VP Vojtěch Pulda, FL
Filip Luňáček
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