
Pohled do kalendáře
11. února -  Mezinárodní den jednotného evropského čísla tísňového volání 112

Víte, že ročně je na tísňové lince 112 odbaveno až 3 miliony hovorů? 

Zarážející je, že až 80% jsou to hovory zlomyslné a omyly! Tedy volají opilci, děti, které si dělají legraci,
cizinci- turisté, kteří žádají o nějakou radu spojenou s jejich pobytem  u nás. 

14. února –svátek zamilovaných

14. února     1876   přihlásil Alexander G. Bell   patent   -   telefon  .   
Alexander Graham Bell (3. března 1847, Edinburgh, Skotsko – 2. srpna 1922, Baddeck, Kanada) byl 
skotsko-americký vědec a vynálezce, který se zabýval tvorbou lidské řeči, výchovou hluchoněmých a 
elektromagnetickým přenosem řeči. Vynalezl mikrofon, zkonstruoval první použitelný telefon (1876) a 
gramofon. 

20. února -  Světový den sociální spravedlnosti 

OSN vyhlásilo v roce 2007 Světový den sociální spravedlnosti, ovšem lidé si jej připomněli v tento den 
poprvé až v roce 2009. Tento světový den se zaměřuje na sociální spravedlnost a jeho hlavní cíle jsou 
boj a odstranění chudoby, uplatňování a dodržování lidských práv, rovnosti a vzájemného 
respektování. Základními hodnotami, které tento den připomíná, jsou solidarita a rovnost, tato dvě 
slova znamenají naprostý základ hodnot každé společnosti.

22. února - Evropský den obětí (Evropský den zločinu)

Evropský den obětí, či Evropský den zločinu je dnem, který nám připomíná, kolik z nás se už stalo 
obětí trestného činu. Tento den nám má pomoci zvýšit povědomí o možné pomoci a podpoře obětí i 
jejich blízkým, které obvykle tato situace též zasáhne, i když nepřímo. Za vyhlášením tohoto 
mezinárodního dne stojí podpis Charty práv obětí z Velké Británie. V České republice se v této 
souvislosti setkáváme s organizací Bílý kruh bezpečí.

Od 14. 3. - 18. 3. 2022    -Těšíme se na  jarní prázdniny!

A nezapomeň na dubnový  POCHOD ZDATNOSTI TRIVIS – přihlášky do 31. 3. 2022.
Informace na webu školy! 
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J. A. Komenský –  
dělil děti dle nadání

28. března si připomeneme 430 let od narození Jana Ámose Komenského.

Narodil se  28. 3. 1592 a zemřel 15. 11. 1670. J. A. Komenský se věnoval teorii pedagogiky, didaktice, 
také  je autorem mnoha spisů právě z oboru pedagogiky. Vytvořil speciální metodu na výuku jazyků a 
zpracoval originální učebnice. 

Je autorem nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. 
J. A. Komenský působil také jako kněz, psal texty duchovních písní, překládal z němčiny i polštiny. 

Víš, že 
Komenský poprvé definoval pojem školní rok, školní prázdniny a školní týden? 

Víš, že děti dělil podle nadání?  

A sice na: 
 bystré, dělají radost;
 bystré, líné;
 bystré, vzpurné;
 s nedostatkem bystré mysli;
 s nedostatkem bystré mysli, líné;
 s nedostatkem bystré mysli, vzpurné. 

Komenský zastával názor, že po ukončení vzdělávání by měl člověk cestovat. 
Zdůrazňoval ale, že vzdělávání nikdy nekončí, že je neustálé. 

Zdroj: wikipedia.org

Lepší, než brát drogy….je třeba přečíst si knížku!

Doporučujeme  přečíst si světový bestseller DOKTOŘI od Ericha Segala, strhující příběh spolužáků 
z medicínského prostředí, které vás zavede do zákoutí života lékařů, ale také do osobních peripetií 
v prožívání lásek, smutku i štěstí z běžného života. 

V příštím čísle Majáku najdeš:
 rozhovor Já a maturita...a co dál? 

 lepší než záškoláctví je……

 mozaika cizích slov

 víš, kdo vynalezl myčku a kdo kostkový cukr?

 čtvrťáci a pitvy.
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