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Provádíme servis, lak˘rnické a klempífiské práce v‰ech znaãek automobilÛ.

NEW Transit CustomNEW Transit Custom
motor: 

2,2 TDCi 100PS, 6st. man.
cena: 

od 389.900 Kã bez DPH

PotkanÛ, krys, my‰í, ‰vábÛ, rusÛ, mravencÛ, faraonÛ, vos, molÛ, rybenek, blech, 
‰tûnic, plísní, virÛ, bakterií, plevelÛ, dfievomorky, ãervotoãÛ a v‰ech ostatních 
obtíÏn˘ch ‰kÛdcÛ.
Provádíme vyklízecí práce vã. likvidace odpadu, ochranu proti holubím koloniím, 
nástfiiky krovÛ proti dfievokazÛm, likvidaci neÏádoucí vegetace, poradenskou ãinnost.

mobil: 602 563 380, e-mail: parez.martin@seznam.cz

SVù¤TE PÉâI O VA·E ÎIVOTNÍ PROST¤EDÍ ODBORNÍKÒM FIRMY „PA¤EZ”

ZDRAVOTNù TECHNICKÉ PRÁCE

DERATIZACE●DESINSEKCE●DESINFEKCE

FIRMA

PA¤EZ

prodej domácích elektrospotfiebiãÛ  • prodej a montáÏ satelitní techniky

••  OOBBUUVV  
ppáánnsskkáá,,  ddáámmsskkáá  aa ddûûttsskkáá

••  PPÁÁNNSSKKÁÁ  MMÓÓDDAA
‰‰iittíí  ppáánnsskk˘̆cchh  aa ddûûttsskk˘̆cchh  oobblleekkÛÛ  
nnaa  mmíírruu,,  kkaabbááttyy,,  kkoo‰‰iillee,,  kkrraavvaattyy,,  ppáásskkyy
aa ssvvaatteebbnníí  vveessttyy

••  OOPPRRAAVVAA  OOBBUUVVII
oopprraavvyy  oobbuuvvii  aa kkaabbeelleekk,,  nnaattaahhoovváánníí  oobbuuvvii

wwwwww..ll iizznnaa..cczz
Janáãkova 2, Boskovice

tel.: 777 786 210

Po - Pá  9 - 17
So      9 - 1130
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AKCE: KOÎENÉ DÁMSKÉ LODIâKY - V¯PRODEJ OD 400 Kã

SCIENCES and ARTS
Zaãátek listopadu byl i zaãátkem jiÏ

druhého velkého projektu Gymnázia
Rájec-Jestfiebí pod znaãkou Comenius,
tentokrát je projekt zamûfien na prováza-
nost vûdy a umûní. Pfiijeli studenti, ktefií
byli ubytováni v rodinách a uãitelé z 5 ze-
mí, a to z Francie, Finska, ·panûlska,
Itálie a Nûmecka. První t˘denní setkání se
konalo u nás od 3. do 10. listopadu a na-
startovalo tak dvouletou mezinárodní spo-
lupráci. 

První den jsme zaãínali ráno ve ‰kolní
tûlocviãnû, kam se na na‰e hosty pfii‰la po-
dívat celá ‰kola. Probûhlo oficiální zaháje-
ní t˘dne na‰ím panem fieditelem a paní
profesorkou Pernicovou, která cel˘ pro-
jekt pfiipravila. Poté nastal ãas, aby se nám
pfiedstavili na‰i hosté. Úãastníci z kaÏdé
zemû mûli pfiipravenou krátkou prezentaci
o svém regionu, ‰kole a o nich samotn˘ch.
Po prohlídce ‰koly ve skupinkách, kdy se
zahraniãní studenti uãili ãesky, jsme se na-
obûdvali a vydali autobusem do Ole‰nice,
kde nás ãekala zajímavá exkurze v modro-
tiskové dílnû. Po konci programu ‰el nû-
kdo do aquaparku, jin˘ do restaurace nebo
mûli vlastní program v rodinách.

V úter˘ jsme ale museli vstávat brzo,
protoÏe v 7 hodin byl odjezd od ‰koly do
Prahy. Nav‰tívili jsme Akademii v˘tvar-
n˘ch umûní a pro‰li jsme se Prahou, aby-
chom si prohlédli její architekturu.
Zamûfiili jsme se napfiíklad na KarlÛv most
nebo Tanãící dÛm, tedy na budovy, které
jsme pfiedtím posuzovali z hlediska spoje-
ní vûd a umûní v pracovních listech.

Stfiedeãní dopoledne bylo váÏnû pfiínosné
a zábavné. KaÏdá skupina mûla pfiidûlen˘

jeden obrázek nûjakého
umûleckého díla, kter˘
byl rozstfiíhan˘ na
kousky, a musela ho
sloÏit. âtyfii ãásti ale
chybûly, takÏe jsme je
museli domalovat bar-
vami. AspoÀ z malé
ãásti jsme si tak vy-
zkou‰eli restaurování
umûleck˘ch dûl.  Celou
aktivitu si pro nás pfii-
pravila na‰e paní profe-
sorka Honzátková. 

Odpoledne jsme se
vydali do Blanska, kde
jsme se mohli podívat
i do vûÏe kostela ne-
soucího unikátní zvon.
Pokraãovali jsme
v národnostnû smí‰e-
n˘ch skupinách a na
nûkolika stanovi‰tích fie‰ili úkoly zamûfie-
né samozfiejmû na vûdu a umûní.
Pfiiznáváme, najednou si v Blansku v‰ímá-
me vûcí, které nás nikdy dfiív nenapadly.
Víte tfieba, kolik je na námûstí litinov˘ch
soch? My teì známe jejich detaily.

Ve ãtvrtek ráno nám paní Pernicová
pfiedvedla spojení vûdy a umûní v origa-
mi. Pozdûji jsme v‰ichni vyrazili do
Brna. Po cestû byla krátká zastávka na
prohlídku Staré hutû Josefov u Adamova.
Dal‰í exkurze na téma restaurátorství ná-
sledovaly v Brnû na restaurátorské  ‰kole
a na Masarykovû univerzitû. I po vyãer-
pávajícím dni se v‰ichni tû‰ili na dlouho
oãekávan˘ veãer - na lekci v taneãních.

V‰ichni se oblékli do spoleãenského ob-
leãení, upravili se a v‰e mohlo zaãít.
Tanãili jsme rÛzné tance, napfiíklad jive,
cha-chu nebo tfieba ãeskou polku. Dobfie
jsme se bavili, takÏe tahle ãást programu
mûla obrovsk˘ úspûch jak u ãesk˘ch, tak
u zahraniãních studentÛ.

Pátek, poslední spoleãnû stráven˘ den,
zaãal prezentacemi na téma „Akustika –
fyzika v praxi” a „Moravsk˘ kras”, nav‰tí-
vili jsme Punkevní jeskynû, vybarvovali
mandaly, kaÏd˘ jak chtûl, v klidu a poho-
dû. Mandaly dokáÏou vypovídat o na‰í po-
vaze a náladû a podle vznikl˘ch kruhÛ se
dá usuzovat na to, Ïe pfiítomni byli pozi-
tivnû naladûní lidé. To jsme tu‰ili, t˘den

skoro konãil a atmosféra celé skupiny by-
la úÏasná. Následovaly chemické pokusy,
které se v‰em líbily. Navazovaly na téma
ohÀostrojÛ – opût spojení vûdy a umûní.
Po obûdû jsme nav‰tívili zámek v Rájci-
Jestfiebí, pfied kter˘m jsme pak udûlali
skupinové foto.

Veãer jsme se v‰ichni se‰li ve ‰kolní tû-
locviãnû. Studenti shrnuli cel˘ vydafien˘
t˘den v krátk˘ch prezentacích. Také jsme
si zde zazpívali známou ãeskou píseÀ
„Pr‰í, pr‰í, jen se leje”, kterou na‰i zahra-
niãní kamarádi zdatnû zvládli. V‰ichni se
samozfiejmû nejvíce tû‰ili na chvíli, kdy
zaãne degustace a ochutnají v‰e, co ostat-
ní pfiipravili. Na speciální pfiání studentÛ
se opakovanû tanãil v‰emi oblíben˘ tanec
z taneãních, jeho jméno je autobus.
Zahraniãní studenti i uãitelé obdrÏeli cer-
tifikáty o úãasti a dárky, které mûly velk˘
úspûch. Napfiíklad triãko, na kterém je slo-
vo „COMENIUS” vytvofiené písmeno po
písmenu z tûl v‰ech úãastníkÛ, studentÛ
i uãitelÛ.

V nedûli nastal ãas louãení. Obãas 
ukápla nûjaká ta slza, fotily se poslední
spoleãné fotky. Poslední objetí a nastupu-
je se do autobusu smûr Leti‰tû Praha, kaÏ-
d˘ do toho svého domova.

V‰ichni do jednoho jsme se vraceli do-
mÛ nad‰ení z uplynulého t˘dne, bûhem
kterého jsme si nejen stoprocentnû zlep‰i-
li angliãtinu, ale hlavnû navázali nová
pfiátelstvíJ

N. Jufiíková, A. Jevická  
3. roãník, Gymnázium Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Na‰e projektová skupina.


