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Kompletní fie‰ení prÛmyslov˘ch a tepelnû poÏárních izolací 
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NABÍZÍME:
• Sportovní a lovecké zbranû
• Lovecké a sportovní náboje
• Pánské i dámské obleãení, obuv
• Pozorovací optika pro lov i turistiku
• Svítilny, noÏe

• Vzduchovky – zbranû, optika, terãe, diabolky
• Obranné prostfiedky – spreje, plynovky, paralyzéry
• Sklo, keramika
• Pu‰kafiské práce – montáÏe, nastfielení zbraní
• Prodej a v˘kup komisních zbraní za hotové
• Prodej obleãení a obuvy - slevy aÏ 70 %

Dárkové poukazy

PRODEJNA LOVECK¯CH 
A SPORTOVNÍCH POT¤EB
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Do budoucna hledíme je‰tû odváÏnûji
Rájecké gymnázium je ‰kolou úspû‰nou

v celé fiadû projektÛ financovan˘ch z evrop-
sk˘ch fondÛ. V minul˘ch obdobích jsme 
úspû‰nû zrealizovali ãtyfii víceleté projekty,
v souãasné dobû pracujeme na tfiech nov˘ch
a máme podanou Ïádost o dal‰í, kter˘ je za-
mûfien na pfiírodovûdné vzdûlávání. 

Projekty vnímáme jako dÛleÏité, protoÏe
‰kola se i díky grantové ãinnosti dostává na
vysokou úroveÀ odbornou a materiální a má
velmi dobré jméno u odborné vefiejnosti, 
napfi. u âeské ‰kolní inspekce ãi V̆ zkumného
ústavu pedagogického v Praze. Velmi dobrou
spolupráci máme i s Pedagogickou a Pfiírodo-
vûdeckou fakultou Masarykovy univerzity
v Brnû.

„Experimentální uãebna pro v˘uku pfií-
rodovûdn˘ch pfiedmûtÛ” je název jednoho

aktuálnû realizovaného projektu, jehoÏ zá-
kladem je v˘uka s mûfiením a pozorováním
pomocí speciálních sond a zafiízení pofiíze-
n˘ch z grantov˘ch penûz. Tato zafiízení jsou
vyuÏívána pro fyzikální, chemické, biolo-
gické a zemûpisné experimenty. Jsou to na-
pfiíklad experimenty s mûfiením EKG, tepo-

vé frekvence, krevního tlaku, fotosyntézy,
rotaãního pohybu, síly, zrychlení, radioakti-
vity, elektrického náboje, dále experimenty
s rozborem kvality vody, titrací a desítky
dal‰ích mûfiení a pokusÛ. Souãástí zmiÀova-
ného projektu nejsou pouze mûfiení ve ‰kole,
ale i mûfiení na vícedenních kurzech a prak-
tick˘ch cviãeních, která probíhají ve vytipo-
van˘ch lokalitách. V uplynulém ‰kolním ro-
ce mûli studenti moÏnost nav‰tívit oblast
Adr‰pa‰sko-teplick˘ch skal, kde probûhl
kurz s názvem Vody artézsk˘ch pánví.
Dal‰ím vícedenním kurzem byl Praktick˘
kurz KleÈ, jehoÏ souãástí bylo i splouvání fie-
ky Vltavy z Vy‰‰ího Brodu do Zlaté Koruny.
Pfii tûchto praktick˘ch cviãeních a kurzech
mají studenti moÏnost pracovat s moderními
technologiemi (notebooky, mûfiící rozhraní,
sondy PASCO atd.) pfiímo v terénu.

Bûhem exkurzí organizovan˘ch v prÛbû-
hu celého ‰kolního roku studenti vidí a ovû-
fiují si, jak˘m zpÛsobem jsou teoretické po-
znatky vyuÏívány pfiímo v praxi. Jako pfií-
klad mÛÏeme uvést náv‰tûvu pfieãerpávací
elektrárny Dlouhé Stránû nebo náv‰tûvu pi-
vovaru v Broumovû. 

Gymnázium v Rájci-Jestfiebí má jako jed-
nu ze sv˘ch priorit vysoce kvalitní v˘uku ci-
zích jazykÛ. Anglick˘ jazyk je mezi nimi

tím nejdÛleÏitûj‰ím a v‰ichni studenti z nûj
skládají maturitní zkou‰ku, pfiestoÏe by si
mohli vybrat i jin˘ cizí jazyk. V‰ichni si to-
tiÏ uvûdomují jeho dÛleÏitost ve svém bu-
doucím profesním i soukromém Ïivotû.
I proto v následujícím ‰kolním roce plánuje-
me skloubení anglického jazyka s pfiírodo-
vûdn˘m vzdûláváním, a to vyuÏitím metody
CLIL, tedy dvojjazyãnou v˘ukou. âást ho-
din veden˘ch v anglickém jazyce bude zafia-
zena do v˘uky chemie a biologie.
Nevyh˘báme se ale ani zapojení zemûpisu
a dal‰ích pfiedmûtÛ. CLIL je vhodn˘ i pro
studenty, ktefií v angliãtinû dosahují jen prÛ-
mûrn˘ch v˘sledkÛ, obsah komunikace je
zde dÛleÏitûj‰í neÏ gramatická dokonalost. 

Závûrem chci podûkovat v‰em kolegy-
ním a kolegÛm, uãitelÛm na‰eho gymnázia,
ktefií se podílejí na realizaci projektÛ. Dûkuji
za jejich nad‰ení, ochotu, tvÛrãí pfiístup
a schopnost fie‰it problémy.

Ing. Stanislav La‰tÛvka, fieditel ‰koly
Gymnázium a Matefiská ‰kola Rájec–Jestfiebí
Komenského 240, Rájec–Jestfiebí
www.gymnaziumrajec.cz
Foto: archiv ‰koly

Celá skupina na kurzu.


