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Comenius na gymnáziu v Rájci-Jestfiebí

Urãitû se tam vrátím

UÏ nûkolik let spolupracujeme
s gymnáziem v jihofrancouzském
mûstû Pau. KdyÏ jsme se pfied ãtyfimi
lety setkali ve Finsku v rámci progra-
mu Comenius – studijní náv‰tûvy,
vzniklo pfiátelství, které vedlo k mno-
ha spoleãn˘m ‰kolním aktivitám.
Vzájemné stáÏe pedagogÛ nás utvrdi-
ly ve spolehlivosti a pracovitosti obou
stran a spoleãn˘ch zájmech. Pfiíprav-
ná náv‰tûva ve Francii vyústila v na-
psání Ïádosti o mezinárodní projekt
Comenius – partnerství ‰kol, do které-
ho se zapojily i dal‰í zemû. Na‰e Ïádost
získala maximální moÏn˘ poãet bodÛ
a projekt právû velmi úspû‰nû probí-
há. Nejnovûj‰ím stfiípkem v mozaice
spoleãn˘ch ãinností je úspû‰né schvá-
lení grantu Comenius – individuální
mobility ÏákÛ.

Individuální studijní pobyty ÏákÛ
stfiedních ‰kol jsou novinkou, podob-
nou nabídku zatím mohli vyuÏít jen
studenti vysok˘ch ‰kol. StudentÛm
stfiedních ‰kol je tfieba se mnohem ví-
ce vûnovat, spolupracovat s uãiteli, 
ubytovat je v rodinách. V‰e tedy musí
b˘t peãlivû pfiipraveno. Loni získalo
v âR grant na nûkolikamûsíãní zahra-
niãní pobyt 17 studentÛ (zdroj:
Národní agentura pro evropské vzdû-
lávací programy). Z jedné ‰koly mo-
hou vycestovat i víceãlenné skupiny.

Studentka na‰í ‰koly bude od záfií do
prosince pob˘vat ve francouzské rodinû.
U nás je v ‰estiletém studijním progra-

mu, uãí se anglicky i francouzsky a má
tak uÏ v sedmnácti letech dostateãné zna-
losti a dovednosti pro zvládnutí takové
stáÏe. Poznávání odli‰ností studia a Ïivot
v jiné evropské zemi jí umoÏní osvojit si
dÛleÏité Ïivotní kompetence. Jistû to bu-
de nároãné, ale uÏ teì ví, Ïe mÛÏe poãí-
tat s plnou podporou kontaktních osob
z obou stran. Je totiÏ zapojena do bûÏící-
ho projektu Comenius a svého tutora tak
uÏ dobfie zná. Sedm jin˘ch studentÛ na‰í
‰koly navíc v kvûtnu partnerskou ‰kolu
nav‰tíví a mohou jí tak poté pfiedat své
zku‰enosti se zemí, mûstem a samotnou
‰kolou.

Francie je krásná a Pau je navíc mûs-
to ideálnû situované – hodina cesty zá-
padnû na pláÏe Atlantiku, hodina na jih
do Pyrenejí, severnû je to do Bordeaux,

které nemusíme milovníkÛm vína dlou-
ze pfiedstavovat, a na v˘chod jen pár ki-
lometrÛ do Lurd – místa zázrakÛ. Na‰í
studentce se tam urãitû bude líbit.

Náklady na pobyt pokryje získan˘
grant, kter˘ uhradí nejen proplacení
cesty tam a zpût, ale i mûsíãní kapes-
né. SnaÏíme se podporovat talentova-
né a pracovité studenty jak jen to jde,
b˘t jim dobr˘mi partnery a pomáhat.
Pokud student za námahu stojí, pak
musí existovat prostfiedky a pfiíleÏitost
se rozvíjet. Myslíme si, Ïe individuál-
ní mobilita je v˘zvou a ‰ancí.

Na‰e úsilí ale nesmûfiuje jen k nejtalen-
tovanûj‰ím studentÛm s vnitfiní vÛlí poc-
tivû pracovat a zdokonalovat se. Dáváme
moÏnost v‰em bez rozdílu. Jak uÏ bylo
zmínûno v úvodu, zrovna jsme uprostfied
dvouletého matematického projektu, kde
jsou kromû rájeckého gymnázia zapojeny

‰koly z Francie, ·védska, Nûmecka,
Finska a Nizozemí. Do projektu je vtaÏe-
na celá tfiída kvarty ‰estiletého studia
a mnoho dal‰ích studentÛ od prvního do
maturitního roãníku.

V listopadu probûhla první projek-
tová schÛzka v âeské republice a skli-
dila nad‰ené ohlasy. Pfied pár dny jsme
se vrátili ze ·védska a dojmy 
úãastnic zájezdu byly mimofiádnû po-
zitivní (více si mÛÏete pfieãíst v ãlánku
studentky na‰í ‰koly). Dívky byly 
ubytované ve ‰védsk˘ch rodinách a po
oficiálním ‰kolním projektovém pro-
gramu trávily ãas s vrstevníky. 

Program ve ‰kole byl zamûfien na
matematiku. Angliãtina byla dorozumí-
vacím jazykem pro v‰echny. Nav‰tívili
jsme hlavní mûsto Stockholm, pro‰li si
hrad a radnici v na‰em domovském
mûstû Orebro. Hráli jsme floorball
a bruslili, poslechli si ‰védskou hudbu
a prezentovali ãeské vánoãní tradice.
Nav‰tívili jsme univerzitu zamûfienou
na robotiku. Velk˘ pfiínos jazykov˘m
dovednostem studentÛ a jejich osobní-
mu rozvoji mûl i voln˘ den v rodinách.
Pobyt v mnohonárodnostní skupinû stu-
denty v mnohém obohatil a urãitû na tu-
to akci budou dlouho vzpomínat.

Katefiina Pernicová
Foto: archiv ‰koly
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Svatební ‰aty a doplÀky, ‰aty na maturitní plesy, ‰aty
pro druÏiãky a ke svatému pfiijímání. MoÏnost ‰ití dle vlastního v˘bûru.

SVATEBNÍ SALON PRST¯NEK

V nedûli 12. 2. 2012 jsme odcesto-
vali s rájeck˘m gymnáziem z âeské
republiky v rámci projektu Comenius,
abychom nav‰tívili zemi na Skandi-
návském poloostrovû nazvanou ·véd-
sko. NeÏ jsem tuhle zemi nav‰tívila,
myslela jsem, Ïe je to celkem nudná
zemû se spoustou snûhu a s velmi níz-
k˘mi teplotami, kde lidé neví co s ãa-
sem, ale po náv‰tûvû mÛÏu s odstupem
fiíct, Ïe to není vÛbec pravda. KdyÏ
jsme první den pfiijeli, zjistila jsem, Ïe
je tu o hodnû tepleji neÏ u nás a teplo-
ta se pohybuje okolo – 4 °C. Také jsem
zjistila, Ïe lidé se tu opravdu nenudí.
První den, kdyÏ jsme pfiijeli do velko-
mûsta Örebro, byli uÏ pozdní veãerní
hodiny, takÏe jsem stihla jenom sezná-
mení s mojí hostitelskou rodinou a ve-
ãefii, pfii níÏ jsem mûla pfiíleÏitost popr-
vé ochutnat jejich typické jídlo - soba
se zeleninou.

Druh˘ den jsme mohli zaãít s na‰ím
programem ve ‰kole. Karolinska sko-
lan mû zaujala na první pohled, moÏná
tím, Ïe byla tak velká, nebo tím, Ïe

v ní studují opravdu v‰echny rasy lidí.
Tfietí den jsme odjeli do hlavního

mûsta. Stockholm je velmi staré, ale
moderní mûsto. Nav‰tívili jsme pár
muzeí, která pro mû byla velmi nudná.
Nejvíce se mi líbilo na Královské ulici,
kde jsme si mohli nakoupit spoustu su-
ven˘rÛ na památku ze ·védska.

Vût‰inu ãasu jsme trávili v Örebru.
Je to také velmi staré mûsto. Velikostí
bych ho srovnala s Brnem, ale Brno je
vût‰í. Pro Örebro je typická velká a vy-
soká budova ve tvaru muchomÛrky,
která má v˘znam vodárny, ale je tam
i velká restaurace a vyhlídka na celé
mûsto. 

Bûhem t˘dne stráveného ve ·véd-
sku jsem si uvûdomila, Ïe ·védi mají
úplnû jiné chování a rozhodnû pro nû
platí zajímej se sám o sebe. Za tu krát-
kou dobu jsem si ·védsko velmi oblí-
bila a uÏ v den odletu 19. 2. 2012 jsem
vûdûla, Ïe se do ·védska urãitû vrátím.

Natálie Slámová, tfiída kvarta
Gymnázium Rájec-Jestfiebí


