
Milí studenti projektu PULCHRA, 

mám velkou radost, když vidím, že se vám práce na 
projektech daří a že o sobě dáváte světu vědět. 
Všimla jsem si, že na blogu PULCHRA přibyla spousta 
článků, natáčíte videa, několik z vás k projektům založilo 
vlastní facebookové stránky a je vidět, že to na nich žije! 
Mám z toho pocit, že se vám skutečně daří měnit svět 
kolem vás k lepšímu….

Přečíst dopis 

od novinářky Marie Drahoňovské, která pro vás napsala 
Příručku mladého reportéra. A sleduje zpovzdálí dění v 
projektu.

Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě
grantové dohody č. 824466. 
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PULCHRA NOVINKY ZE ŠKOL
Čtěte, co se událo nového v PULCHRA školách napříč 

Evropou

ŽÁCI VE SPOLUPRÁCI S KOMUNITAMI A ODBORNÍKY ZKOUMAJÍ MĚSTA JAKO 
MĚSTSKÉ EKOSYSTÉMY.

10 zemí I  12 partnerských organizací I  52 škol        https://pulchra-schools.eu

Nebojíme se měnit svět

První PULCHRA City Challenge je téměř za námi. Co studentům rok 
v projektu přinesl? 

Zeptali jsme se studentů, jestli mají pocit, že mohou ovlivnit své okolí, 
koho jste projektem zaujali nebo do něj zapojili, jakými informačními 
kanály  dali o svém projektu vědět  a  jaká byla největší zjištění.

Zajímají vás jejich odpovědi? 

Přečtěte si leták

https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PULCHRA/NP2/Mily_mlady_reportere.pdf
https://pulchra-schools.eu/
https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PULCHRA/NP2/Co_jsme_objevili.pdf


Budoucnost aplikace je ve vašich rukách. Zásobte ji 
novými informacemi a propagujte ji.

Stáhněte si aplikaci na:
Google Play nebo App Store
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Tento projekt získal financování z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 2020 na základě
grantové dohody č. 824466. 

Máte jedinečnou příležitost vdechnout 

život nové aplikaci, která vznikla v rámci 
projektu PULCHRA. V rozhovoru se dozvíte, 
jak vznikala a jak ji můžete využít.

Přečíst rozhovor

Vyzkoušejte PULCHRA Apku

Co se 

studentům 

vybaví, 

když se 

řekne 

PUCHRA?

MĚNÍME MĚSTO K LEPŠÍMU
Studenti z lycea v Paralimni na Kypru přispívají 
k udržitelné dopravě ve městě. V jejich článku se 
dozvíte, co všechno se naučili a jak dělali průzkum v 
okolí.

Přečíst článek

MĚSTO PRO 6 NOHOU
Žáci ze ZŠ Štefcova v Hradci Králové zkoumali zelené 
plochy v okolí školy. Jak je vylepšují, aby na nich zvýšili 
biodiverzitu? I to se dozvíte v jejich článku.

Přečíst článek

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.pulchra
https://apps.apple.com/lt/app/pulchra-schools/id1560877599
https://pulchra-schools.eu/2021/06/24/lets-try-the-pulchra-app/
https://pulchra-schools.eu/2021/06/23/renovation-of-the-urban-space/
https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PULCHRA/NP2/Project_PRATUM_Stefcova_Hradec_Kralove.pdf


BIODIVERZITA MĚSTA
Studenti z Scientific High School “N. 
Copernico” v Udine v Itálii zkoumali 
rostliny a jejich opylovače ve městě. 
Aby zvýšili biodiverzitu hmyzu, 
postavili jednoduchý hmyzí hotel, na 
který najdete návod v jejich článku. 

Přečíst článek

MĚSTO A ASTRONOMIE
Studenti z Model High School z
Anavryty v Řecku pátrali po 
světelném znečištění v Aténách. 
Vytvořili městskou astronomickou 
mapu s místy, kde je nejlepší 
pozorování oblohy.

Přečíst článek

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ
Tým v Mezinárodní College 
Dinicu Golescuv Rumunsku
zjišťovali znečištění ovzduší ve 
městě Campulung. Vytvořili 
mapu a chystají mobilní aplikaci 
pro občany města.

Přečíst článek

Tento projekt získal financování z programu
Evropské unie pro výzkum a inovace Horizon 
2020 na základě grantové dohody č. 824466. 

Sestavilo Vzdělávací centrum TEREZA na základě 
podkladů od partnerů projektu PULCHRA.
Kontaktujte nás PULCHRA website

OSLAVA DNE ZEMĚ online
Jak oslavili Den Země v Lotyšské Bernu Vides škole? 

Přečíst článek
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J
ÚKLID HEŘNÁNKOVÝCH KOPCŮ zorganizovali žáci ZŠ v Moravských Budějovicích. Jak se jim to 
povedlo navzdory koronaviru si dozvíte v článku s videem.

Přečíst článek a podívat se na video

CO JE TO SYMPOZIUM? Rumunští studenti z National Bilingual College "George Cosbuc"
už vědí, protože se jednoho sympozia zúčastnili. 

Přečíst článek

J
JAK MLUVIT O VĚDĚ? JAK SI UŽÍT S VĚDOU LEGRACI? To bylo téma setkání pro 
studenty organizovaného WAYouth, Globe Italia a Unverzitou v Udine v Itálii. 

Přečíst článek

ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ – TICHÝ ZABIJÁK

V minulém čísle PULCHRA NOVINEK jste si mohli přečíst o 
projektu studentů z Ashbourne Community School v Irsku. 
Jak probíhal jejich projekt zaměřený na problémy spojené s 
automobilovou dopravou? A jak se je snaží řešit? Zjistíte v 
jejich videu.

Podívat se na video

*pro lepší porozumění můžete zapnut automatické titulky v češtině

https://pulchra-schools.eu/2021/06/16/biodiversity-in-the-city-protection-of-pollinators/
https://pulchra-schools.eu/2021/06/23/how-do-the-cities-affect-astronomy/
https://pulchra-schools.eu/2021/06/24/environmental-empowerment/
http://terezanet.cz/cz
mailto:lenka.kleger@terezanet.cz?subject=PULCHRA
https://pulchra-schools.eu/
https://pulchra-schools.eu/2021/06/23/online-earth-day-event-in-latvia/
https://globe-czech.cz/_files/userfiles/PULCHRA/NP2/Jak_jsme_za_lockdownu_cistili_nase_Hemankove_kopce.pdf
https://pulchra-schools.eu/2021/05/24/beautiful-local-hills-ruined-by-litter-a-pulchra-students-video/
https://pulchra-schools.eu/2021/06/23/brave-pulchra-students-make-history-in-romania/
https://www.wayouth.it/
https://www.globe.gov/web/italy
https://pulchra-schools.eu/2021/04/15/how-to-communicate-science/
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9srfM2pSY
https://www.youtube.com/watch?v=Zt9srfM2pSY

