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Ve dnech 23. aÏ 25 záfií 2015 vycestovalo
Gymnázium Rájec-Jestfiebí do JeseníkÛ
do stfiediska Relaxa nedaleko R˘mafiova.
Primáni (‰estilet˘ cyklus) a prvÀáci (ãtyfilet˘ cyklus) se
v doprovodu tfiídních uãitelÛ a v˘chovné poradkynû vy-
dali vstfiíc dobrodruÏstvím, která jim pfiinesl jiÏ tradiãní
adaptaãní pobyt pro novû nastupující studenty. 

Tfiídy si po pfiíjezdu pfievzali zku‰ení in-
struktofii a hned po obûdû jsme se vlastnû po
hlavû vrhli do programu. Studenty ãekala
nízká lana, bungee trampolína, bungee run-
ning, army game, vysoká lana, lezecké stûny,
skok do prázdna a rÛzné hry a hrátky, jejichÏ
cílem bylo vzájemnû se nejen lépe poznat, ale
uÏít si i trochu adrenalinu, nûco nového se 
nauãit a vyzkou‰et si své fyzické a sociální
hranice. Na uãitelích bylo, aby v‰e pozornû
sledovali, pfiípadnû také do nûkter˘ch aktivit
vstupovali, a udûlali si tak obrázek o jednot-
livcích i tfiídách jako celku. V‰e se odehráva-
lo venku, v pfiíjemném a klimaticky velmi
zdravém prostfiedí JeseníkÛ. A navzdory 
pokroãilému datu a pfiedpovûdi bylo pfiívûti-
vé poãasí, takÏe do‰lo dokonce i na koupání
ve venkovním bazénu se slanou vodou. 

Veãery trávili studenti víceménû podle
svého, uãitelé je nicménû v rámci moÏ-
ností a pfiíleÏitostí (samostatnost, odpo-
vûdnost, ubytování a úklid, diskotéka, 
veãerka, slu‰né chování apod.) „zpovzdá-
lí” zasvûcovali do pravidel, která je tfieba
nejen na ‰kolních akcích dodrÏovat.
Proã? ProtoÏe to ke vzdûlání pfiece patfií!

Za zdárn˘ prÛbûh tfiídenního programu je
tfieba podûkovat jak studentÛm Primy a 1.
roãníku, tak i zúãastnûn˘m pedagogÛm.
V neposlední fiadû pak díky patfií i organiza-
ci STAN, která pro rájecko-jestfiebské gym-
názium tento program pfiipravila. Za rok
s nov˘mi studenty na shledanou!

Text: Mgr. Petr Janãík, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí, o. p. s. 

Foto: archiv ‰koly

Adaptaãní pobyt 2015
pro Primu a 1. roãník

REALITY MAJEROVÁ, Svitavská 872/23,
Blansko (budova b˘valého sídla âSAD

naproti restauraci U Golema)
e-mail: realitymajerova@seznam.cz
www.realitymajerova.cz

Pronájem bytov˘ch a nebytov˘ch prostor 
v novû zrekonstruované budovû v Blansku, 
ul. Komenského (pokoje, byty, komerãní 

prostory). Parkovací stání ve dvofie. Více info 
u makléfie nebo na www.realitymajerova.cz.

K nastûhování od ledna 2016. 

Prodej fiadového patrového RD 6+2, 178 m2,
s vjezdem a men‰í zahrádkou, po ãást. rekon-
strukci, v Ïádané lokalitû Blanska. BliÏ‰í info

v RK. Cena 2.900.000 Kã + provize RK. 

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte na tel.: 731 637 702, email: pavekkeramika@centrum.cz

OOddssttrraaňňoovváánníí  ppaařřeezzůů  ss  nnáámmii  jjee  hhrraaččkkaa
Pávek Keramika, spol. s r.o. Na Horce 278, Doubravice nad Svitavou

Úãtujeme dle prÛmûru pafiezu 10 Kã za 1 cm prÛmûru.  
Cena za dopravu frézy je 10 Kã za 1 km. 

V pfiípadû úãtované ãástky nad 5 000 Kã dopravné nefakturujeme. 
Likvidaci vydrcené dfievní hmoty a zeminy provádí zadavatel.

☛ OdstraÀujeme pafiezy pomocí nejnovûj‰í pafiezové frézy SC 30TX firmy Vermeer.
☛ Pomocí frézy jsme schopni ve velmi krátké dobû odstranit prakticky jak˘koli pafiez 

v parcích, na hfibitovech, alejích a podobnû.
☛ Pafiezy odstraÀujeme standardnû cca 10 cm pod úroveÀ terénu.


