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Ve spolupráci s neziskovou organizací AMO 
a studenty různých fakult Karlovy univerzity 
proběhla na naší škole 14.2. simulace jednání 
Rady bezpečnosti Organizace spojených náro
dů o krymské krizi a možném řešení tohoto 
politicky motivovaného konfliktu. Zasedání se 
zúčastnili studenti a studentky 6.a 7.třídy a na 
úvod promluvil velvyslanec České republiky, 
pan Sechter, který přivítal pražskou delegaci 
a zprostředkoval nám také tento bezesporu za
jímavý a pro studenty velice přínosný projekt. 

REÁLNÉ GYMNÁZIUM 

Tento projekt připravený studenty Karlovy 
univerzity v rámci Pražského summitu se mi 
velice líbil. Velmi pozitivně hodnotím hlavně 
to, jak nám organizátoři názorně v

ysvětlili, 
jaké funkce má neziskovka AMO a čím přesně 
se zabývá. 

Simulace zasedání Rady bezpečnosti OSN na pCidě gymnázia„ 

Nejvíce ze všeho mě zaujala simulace zasedání 
Rady bezpečnosti Organizace spojených náro
dů, protože jsem měla možnost se zlepšit v ar-

Byla bych moc ráda, kdybychom si tento pro
jekt příšťí školní rok znovu zopakovali a jed
nali zase o jiném aktuálním problému.

. 
Sára Mášová, 6. ORg 

Tento workshop byl velmi zajímavý, informa
tivní a rozhodně jsem se nemálo věcí dozvědě-

gumentování. Nejprve jsem si myslela, že jako . la a naučila. Organizátoři měli vše pečlivě při-
zástupkyně Malajsie nebudu mít moc možnost 
se k problematice krymské krize vyjádřit, ale 
opak byl pravdou. Hlásila jsem se často o slo
vo, neustále jsem argumentovala a snažila se 
ve společné rezoluci najít kompromis, protože 
mě to velmi bavilo. 

... byla pro studenty velice pFínostný projekt. 
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pravené a bylo dobré pozorovat, jak se různé 
země Rady bezpečnosti vyjadřovaly k politic
ké situaci na Krymu, k problematice krymské 
anexe a k postoji Ruské federace. V první části 
semináře jsme absolvovali přednášku o Orga
nizaci spojeriých národů, funkcích Rady bez-

pečnosti, o průběhu a formální stránce zase
dání, které se pak odehrálo v druhé polovině 
workshopu. 
Rozhodně by mě potěšilo, kdyby studenti Kar
lov

y univerzity - organizátoři celého projektu 
- naši školu zase navštívili a připravili pro nás
podobnou simulaci jednání Rady bezpečnosti.
Přála bych si však zopakování celého projek
tu i z jiného důvodu - hlavními aktéry celé
ho konfliktu byly v tomto případě Ukrajina
a Ruská federace. Tím pádem se některé země
neměly možnost vyjádřit k této problematice,
protože se jich aktuální situace bezprostředně
netýkala.
Každopádně jsem byla s průběhem celého
projektu velice spokojená a těším se na další
podobné akce.

Simona Nebesařová, 6. ORg 

Tento projekt byl velmi přínosný a zajíma
vý. Dozvěděli jsme se nové informace o OSN 
a byla nám přiblížena krize na Krymu. Této 
problematice jsem se ve vyučování momentál
ně ještě nevěnovali, proto bylo dobré, že jsme 
se mohli tímto tématem zabývat. 
Studenti Karlov

y univerzity, kteří tento projekt 
připravili, byli velmi sympatičtí a zábavní. Je
diné, co bych mohla organizátorům vytknout, 
byl mírný chaos na začátku, který byl způso
bený velkým počtem účastníků, a krátký čas 
na přípravu. Neměli jsme dost času si rozda
né materiály prostudovat a připravit si projev. 
V podstatě jsme nevěděli, co máme dělat. 
Věřím však, že příště na tom budeme o mnoho 
lépe, neboť již víme, jak takový projekt probí
há. 

Anna Brázdová, 6. ORg 
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