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V˘let studentÛ do Finska
Od nedûle 3. 2. 2013 do nedûle 10. 2.

2013 jsme já, Kuba âerno‰ek, Nikola
Jufiíková a jako pedagogick˘ dozor Mgr.
Katefiina Pernicová a Ing. Stanislav
La‰tÛvka vyjeli z Rájce aÏ do finského mûs-
ta Raahe. Tam jsme jednak mûli plnit mate-
matické úkoly a komunikovat pomocí ang-
liãtiny, ale také reprezentovat na‰i ‰kolu, a to
díky mezinárodnímu projektu Comenius. 

Cesta probíhala velice dobfie. Mûl jsem
sice trochu strach z letu, protoÏe jsem ni-
kdy letadlem neletûl, ale i to jsem s ostat-
ními pfieÏil. Cesta nám trvala asi dvanáct
hodin. KdyÏ jsme koneãnû pfiistáli po dru-
hém letu v Oulu, coÏ je mûsto asi 70 km od
Raahe, rodiny, ve kter˘ch jsme mûli byd-
let, si nás tam vyzvedly a odvezly domÛ. 

Druh˘ den jsme se v‰ichni studenti
a kantofii se‰li v tûlocviãnû ‰koly
v Raahe. Byli tam studenti z Finska,
·védska, Nizozemí, Francie, Nûmecka
a âeské republiky. V‰echny tyto zemû
jsou zapojeny ve spoleãném matematic-
kém projektu. ¤editel ‰koly pan Timo
Nauha nás pfiivítal jak na ‰kole, tak ve
Finsku. Mûli jsme jako první ze v‰ech za
úkol pfiedstavit pomocí prezentace svoji
zemi, ‰kolu, sebe a své profesory, ktefií
s námi byli, samozfiejmû v angliãtinû.
Hned po pfiivítání jsme zaãali pracovat ve
smí‰en˘ch skupinách na plnûní rÛzn˘ch
matematick˘ch úkolÛ. ¤eknu vám, neby-
lo to vÏdy jednoduché se pfiesnû domluvit
tak, aby to úplnû kaÏd˘ pochopil, ale na-
konec se nám v‰e podafiilo a mohli jsme
pokraãovat.

Pravda je, Ïe program celého t˘dne byl
velice nabit˘. V dal‰ích dnech jsme se jeli

podívat do Kemi na snûhov˘ hrad, pak
jsme byli ve vesniãce Santa Clause, která
je aÏ na polárním kruhu, a mûli jsme tam
i ãas podívat se okolo a pfiípadnû nakoupit
nûjaké suven˘ry. Následovaly dal‰í mate-
matické úkoly a odpoledne se vyrazilo nû-
kam autobusem. Napfiíklad jsme se jeli po-
dívat do mûsta Oulu, kde jsme byli na
místní univerzitû. Velmi zajímavé bylo
i muzeum, která mÛÏete vidût na fotogra-
fii. Nejv˘znamnûj‰ím exponátem je „Old

Gentleman”, coÏ je nejstar‰í potápûãsk˘
oblek na svûtû.  

DomÛ jsme se vÏdycky dostali aÏ nave-
ãer a vÏdy v takovém stavu, Ïe jsme se
maximálnû najedli a ‰li spát. V pátek jsme
byli v lese u mûsta Olkijoki, kde jsme se
nejen povozili na skútru se sobími kÛÏemi,
ale hráli i hry a vidûli jsme, jak vypadá les
ve Finsku. Vûfite, Ïe finsk˘ les vypadá 
opravdu jinak neÏ ten ná‰, navíc krásnû
svítilo slunce. Jako bonus byla finská zim-

ní grilovaãka, v -15° C se oh˘nek k zahfiá-
tí hodil!

Sobota byla dobrá v tom, Ïe jsme mûli
voln˘ program se svojí hostitelskou rodi-
nou. KaÏd˘ dûlal nûco jiného. Já jsem
s Mikkem a jeho bratrem Pekkem jel na
jednu chatu, kde jsme si opût opékali párky.
Dost mû pfiekvapilo, Ïe ta chata byla vefiej-
ná, ale nebyla vÛbec poniãená ani pokresle-
ná. To mû pfiinutilo k pfiem˘‰lení, protoÏe
kdyby to bylo u nás, moc velkého trvání by
ta chata asi nemûla. Finové mají úplnû jiné
chápání, nemají pomalované budovy nebo
rozlámané laviãky - u nich to prostû není,
a jsou velice hrdí na to, Ïe jsou Finy.

V nedûli nás rodiny odvezly do Oulu,
kde jsme se v‰ichni rozlouãili, vyfotili
a odletûli jsme zpátky do na‰ich zemí. 

Na závûr chci fiíct, Ïe podle m˘ch zku‰e-
ností ná‰ projekt Comenius není jenom dob-
rá motivace uãit se matematiku, ale také se
vám neskuteãnû zlep‰í schopnost mluvit
anglicky, protoÏe ãesky tam s vámi nikdo
mluvit nebude. KdyÏ to shrnu, tak tento pro-
jekt se net˘ká jen toho, Ïe dûláte matema-
tické pfiíklady spojené s reáln˘m Ïivotem,
ale také toho, Ïe se podíváte do cizí zemû,
kam byste se tfieba nikdy v Ïivotû nepodíva-
li (tento projekt je hrazen z evropského fon-
du). A pro studenty je to dobré i díky dÛra-
zu na angliãtinu, která je potfiebná pro na‰i
maturitu, dal‰í studium i pro Ïivot.  

Dûkuji za úÏasnou pfiíleÏitost v‰em peda-
gogÛm, ktefií se na tomto projektu podíleli.

Libor Ma‰át, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, KVINTA
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Zleva: Mgr. K. Pernicová, „Old Gentleman”, J. âerno‰ek.


