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Pfii na‰ich vycházkách jsme se toulali
krásn˘m krajem Moravského krasu. Bylo
skuteãnû obtíÏné vybrat z tak ‰iroké na-
bídky pozoruhodn˘ch lokalit to nejzají-
mavûj‰í, co jsme chtûli na‰im partnerÛm
ukázat a co bylo moÏné vtûsnat do jedno-
ho krátkého t˘dne. Macochu a Punkevní
jeskynû jsme samozfiejmû vynechat ne-

mohli, ale s tématem projektu velmi dob-
fie souvisela i pfiírodní rezervace
Pavlovsk˘ch mokfiadÛ s právû dokonãe-
n˘mi revitalizaãními pracemi, Rudické
propadání s nauãnou stezkou nebo teplo-
milné rostlinstvo Hádecké planinky.
Zkoumání krajiny, rostlin a geomorfolo-
gick˘ch útvarÛ vhodnû doplnila exkurze

do Ïivoãi‰né fií‰e biotopu rybníka, kter˘
jsme si zblízka prohlédli pfii sobotním v˘-
lovu Sládkova rybníãku v Rájci.

Kromû vycházek spojen˘ch s projek-
tov˘mi úkoly jsme nav‰tívili i vyloÏenû
turistické cíle, jako napfiíklad rájeck˘ zá-
mek nebo historické centrum Brna. V na-
bitém programu v‰ak bylo pamatováno
i na odpoãinek, zábavu a prostor pro vy-
tváfiení nov˘ch pfiátelství a objevování
na‰ich jazykov˘ch a kulturních odli‰nos-
tí, které k akcím tohoto druhu neodmysli-

telnû patfií. Fotografie mapující prÛbûh
celého t˘dne mÛÏete najít na www.gym-
naziumrajec.cz.

Z reakcí hostÛ se dá soudit, Ïe se akce
vydafiila a Ïe se jim u nás líbilo i navzdo-
ry rozmarÛm poãasí. 

A uÏ se mÛÏeme zaãít tû‰it na ná‰ pod-
zimní projektov˘ v˘jezd do Francie. Projekt
bude konãit aÏ v roce 2018 a mohou se do
nûho zapojit i novû nastupující studenti. 

Text: Mgr. Barbora Honzátková, 
koordinátorka projektu
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Na rájeckém gymnáziu se konalo
mezinárodní projektové setkání

V prvním dubnovém t˘dnu se na Gymnáziu v Rájci-Jestfiebí konalo první mezinárodní setkání stu-
dentÛ v rámci projektu Erasmus+ Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe.
Studenti na‰í ‰koly se setkali se sv˘mi vrstevníky z Francie a Slovenska, aby spoleãnû fie‰ili úkoly
zamûfiené na pozorování pfiírody, studium rozmanit˘ch biotopÛ nebo orientaci v mapû i v krajinû.
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