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V tomto ‰kolním roce na‰e ‰kola,
Gymnázium Rájec, zahájila dal‰í pro-
jekt mezinárodní spolupráce ‰kol, ten-
tokrát pod zá‰titou programu
Erasmus+. Kromû nás je do projektu za-
pojena i stfiední oborná ‰kola MFR
z Les Fins ve Francii, s níÏ máme jiÏ nû-
kolikaletou spolupráci, a Gymnázium
Tvrdo‰ín ze Slovenska. Projekt bude 
ukonãen v roce v roce 2018.

V rámci projektu budeme se studenty
podnikat vycházky do pfiírody a zkou-
mat prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme. Budeme
si v‰ímat, co kolem nás Ïije a roste a jak
se pfiíroda v prÛbûhu roku promûÀuje.
Budeme se zam˘‰let nad vlivem lidské
ãinnosti na na‰e okolí a nad moÏnostmi
udrÏitelného rozvoje. Pokusíme se vní-
mat dÛleÏitost vlivu Ïivotního prostfiedí
na kvalitu na‰eho Ïivota. âeká nás také
fiada praktick˘ch aktivit, jako je mûfiení
a zakreslování turistick˘ch tras pomocí
GPS navigace nebo sledování poãasí
pomocí meteostanice a vyhodnocování
jejích záznamÛ. Sledovat poãasí
v Rájci - Jestfiebí mÛÏete uÏ teì, staãí
kliknout na webové stránky ‰koly

(www.gymnaziumrajec.cz) a najít 
odkaz na meteostanici. V˘sledkem na-
‰eho snaÏení bude porovnání na‰ich tfií
partnersk˘ch regionÛ z rÛzn˘ch pohle-

dÛ, napfi. z hlediska geografického 
nebo biologického. Porovnáme ale,
mimo jiné, i systémy turistického zna-
ãení v jednotliv˘ch zemích.

Spolu s na‰imi francouzsk˘mi a slo-
vensk˘mi partnery uskuteãníme tfii me-
zinárodní projektová setkání, v kaÏdé
zemi jedno. Na‰i studenti zapojení do
projektu tak budou mít pfiíleÏitost vy-
cestovat za mimofiádnû v˘hodn˘ch 
podmínek do nádherné oblasti podhÛfií
Západních Tater na Slovensku a do 
neménû krásného pohofií Jura v severo-
v˘chodní Francii. Tato úÏasná moÏnost
byla nabídnuta v‰em ÏákÛm na‰í ‰koly,
od primy po 3. roãník. Studentsk˘ 
projektov˘ t˘m pak byl vybrán z pfied-
loÏen˘ch Ïádostí na základû pfiedem
dan˘ch v˘bûrov˘ch kritérií.

Tak jako v‰echny pfiedchozí projekty
a v˘mûnné pobyty, oãekáváme, Ïe i tato
spolupráce pfiinese na‰im dûtem kromû
nov˘ch poznatkÛ a dovedností i fiadu
nezapomenuteln˘ch záÏitkÛ, nov˘ch
kamarádství a nenahraditeln˘ch zku‰e-
ností. UÏ se moc tû‰íme, co zajímavého
nás v nadcházejících dnech a t˘dnech
ãeká.

Text: Mgr. Barbora Honzátková, 
koordinátorka projektu
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Mapování terénu pro projekt.


