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LAST MINUTE – NEJNIÎ·Í CENY
EGYPT, Kuba, Mexiko, Zanzibar, Thajsko, Dominikana, Emiráty  

JAMAJKA, TANZÁNIE, ISLA MARGHARITA, MALEDIVY aj.
TIPY: PafiíÏ + Disneyland, 5. - 9. 7., z Blanska, 3 x snídanû, 5 690 Kã!

Západ USA, 19. 9. - 4. 10., svoz z Blanska, poslední místa!
!Luxusní okruÏní plavby – Evropou i EXOTIKA, svoz bus!
Slevy pro rodiny / novomanÏele / seniory / pro skupiny aj.

SENIO¤I 55+ = od 9 950 Kã! letecky Andalusie
MENORCA * MALLORCA* SICÍLIE* âERNÁ HORA *

Rádi poradíme dle Va‰ich pfiání a na‰ich zku‰eností 
DO SVùTA OD NÁS = od r. 1991 GARANCE PRO VÁS !

CENTRUM ZÁJEZDÒ DOVOLENÁ

Jsou uÏiteãné studentÛm samotn˘m
Na gymnáziu v Rájci-Jestfiebí v souãasné

dobû realizujeme dva projekty podporované
Evropskou unií. Studenti jiÏ mohou vyuÏí-
vat novou experimentální uãebnu vybave-
nou v˘ukov˘mi sadami Pasco a potfiebnou
technikou. Snahou vyuãujících je udûlat 
v˘uku názornûj‰í, zajímavûj‰í a vyuÏívat
moderní uãební pomÛcky a v˘poãetní tech-
niku. Uãebna je vyuÏívána k v˘uce fyziky,
chemie, biologie, informatiky a zemûpisu.
K v˘uce je moÏné vyuÏít i notebooky, které
jsou pfiipraveny pro v‰echny studenty ve tfií-
dû. V souãasné dobû probíhá v˘bûrové fiíze-
ní na dodávku nov˘ch mikroskopÛ s pfiipo-
jením k poãítaãÛm. V nejbliÏ‰í dobû budou
pofiízeny i knihy do technické a pfiírodovû-
decké knihovny, která bude umístûna v této
uãebnû a bude slouÏit vyuãujícím i studen-
tÛm. Uãebna je souãástí velkého projektu

s názvem Experimentální uãebna pro v˘uku
pfiírodovûdn˘ch pfiedmûtÛ, a kromû práce
s moderní technikou budou moci studenti
nav‰tívit zajímavá místa v âeské republice.

Vyuãující mají naplánované exkurze,
praktická cviãení a kurzy. Zaãátkem bfiez-
na se studenti podívali k pfieãerpávací 
elektrárnû Dlouhé Stránû v Jesenících.
Tato exkurze navazovala na lyÏafisk˘ kurz
a spojili jsme tak „pfiíjemné s uÏiteãn˘m”.
V ãervnu studenty ãeká Praktick˘ kurz
KleÈ a Praktick˘ kurz Vody artézsk˘ch
pánví. Na tûchto kurzech si budou moci
studenti prakticky ovûfiit teoretické po-
znatky získané v bûÏné v˘uce a budou
pracovat s moderní technikou pfiímo v te-
rénu. StudentÛm pfiedposledního roãníku
‰estiletého studia bude také z projektu
hrazena náv‰tûva Národního technického

muzea v Praze. Na tfii dny do Prahy se stu-
denti chystají v posledním ãervnovém
t˘dnu. Nûkolik exkurzí zamûfien˘ch na
pfiírodovûdné vzdûlávání se uskuteãní
v dobû maturitních zkou‰ek, kdy je potfie-
ba uvolnit prostory ‰koly pro zabezpeãení
zdárného prÛbûhu „zkou‰ek dospûlosti”. 

K projektÛm patfií i projektové dny.
Jeden takov˘ se uskuteãnil pfied nûkolika
dny. Studenti sekundy ‰estiletého studia
ãtyfii hodiny pracovali v chemické labora-
tofii a primáni se stejnou dobu vûnovali
zemûpisu. Vzhledem k oblíbenosti vûdo-
mostních soutûÏí byly nûkteré ãinnosti
daného pfiedmûtu koncipovány do dílãích
soutûÏí jednotlivcÛ, ktefií získávali body
pro vlastní druÏstvo v soutûÏi t˘mÛ.
Studenti nejen soutûÏili, ale vyzkou‰eli si
i roli hodnotitelÛ. Pfiírodovûdn˘m pfied-
mûtÛm se budeme vûnovat i v dal‰ím pfii-
pravovaném projektu. Nov˘ projekt je
zamûfien i na roz‰ífiení v˘uky cizích jazy-
kÛ metodou CLIL.

Dal‰í aktivitou ‰koly je podpora ãtenáfi-
ství a rozvoj dovedností spojen˘ch s literár-
ní a dokumentovou gramotností. Této pro-
blematice se vyuãující vûnují v projektu
Literární a dokumentová gramotnost – prak-
tikum, kter˘ realizujeme od února 2013. 

Projekty nám pfiiná‰í prostfiedky nejen
na vybavení ‰koly i na finanãní ohodno-

cení pedagogÛ, ale pfiedev‰ím jsou uÏiteã-
né studentÛm samotn˘m. Udûlali jsme
malou sondu mezi studenty a prakticky
u v‰ech osloven˘ch studentÛ byly projek-
ty zmínûny jako hlavní pfiednost na‰í ‰ko-
ly, studenti snahu uãitelÛ oceÀují.
StudentÛm jsme poloÏili otázku: „âím je
na‰e ‰kola v˘jimeãná, ojedinûlá, co byste
vyzdvihli?” Tady je nûkolik odpovûdí:

„ …, velká snaha uãitelÛ dûlat projekty,
snaha modernizovat ‰kolu, …”

„bez debat víc jak nadprÛmûrná v˘ba-
va po stránce technické”

„… mlad˘ uãitelsk˘ sbor, nové nápady
a nové zpÛsoby v˘uky”

„díky projektÛm máme také zlevnûno
mnoho v˘letÛ, které souvisejí s v˘ukou”

Uvedené projekty jsou z programu
Vzdûlávání pro konkurenceschopnost a jsou
spolufinancovány z Evropského sociálního
fondu a státního rozpoãtu âeské republiky.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly

Gymnázium a Matefiská ‰kola 
Rájec–Jestfiebí, o.p.s.
Komenského 240, Rájec–Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz

Foto: archiv ‰koly

Studenti na exkurzi na Dlouh˘ch Stráních.


