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Studenti rájeckého gymnázia v akci.

A tak v rámci této akce, která zaãala
v hodinách biologie a chemie teoretic-
kou prÛpravou v problematice nakládá-
ní s odpady a jejich vlivu na Ïivotní pro-
stfiedí, jsme se v úter˘ 11. 4. 2017 vyda-
li se studenty primy a tercie procházkou
z Doubravice nad Svitavou do Hole‰ína
s cílem posbírat podél cesty v‰e, co do
pfiírody nepatfií. A toho, co jsme na‰li,
skuteãnû nebylo málo. Zhruba desítku
velk˘ch pytlÛ jsme naplnili plastov˘mi
lahvemi, obaly v‰eho druhu, sklenice-
mi, plechovkami nebo autodíly.
Dokonce i televizi jsme na‰li. Nad tím
mnoÏstvím nepofiádku zÛstával rozum
stát a nejedna peprná poznámka na ad-
resu nûkter˘ch lidí, pÛvodcÛ toho v‰eho
nefiádu, uklouzla z úst i tûch umírnûnûj-
‰ích studentÛ. A není se ãemu divit.
Rozumn˘ ãlovûk nedokáÏe pochopit,
jak v dne‰ní dobû s fungujícím svozem
komunálního odpadu, kontejnery
a sbûrn˘mi stfiedisky na kaÏdém kroku
mÛÏe nûkomu stát za to jezdit vysypá-

vat své odpadky do lesa, kfioví podél
cest nebo údolí potokÛ. 

Doufejme, Ïe takov˘ch lidí bude
v budoucnu ub˘vat a naopak Ïe bude
více tûch, ktefií si váÏí krásy prostfiedí,
v nûmÏ Ïijí, a pro udrÏení jeho ãistoty

jsou ochotni vlastníma rukama nûco 
udûlat tak, jako na‰i primáni a terciáni.
Dûkuji v‰em studentÛm, ktefií se sbûru
aktivnû zúãastnili. Podûkování patfií
i kolegyni Silvû âervenkové nejen za 
úãast, ale i za odbornou biologicko-che-

mickou pfiípravu, a zastupitelstvu mûsta
Rájec-Jestfiebí za technickou podporu. 

Text: Barbora Honzátková, 
uãitelka francouz‰tiny a angliãtiny,

Gymnázium Rájec-Jestfiebí
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Jarní úklid
V návaznosti na celorepublikovou dobrovolnickou akci „Ukliìme svût, ukliìme âesko” a v souvislosti s blíÏícím se Dnem ze-

mû se i studenti rájeckého gymnázia zapojili do jarní oãisty na‰eho okolí. Na‰e úklidová akce byla jednou z fiady aktivit zamû-
fien˘ch na poznávání a ochranu prostfiedí, v nûmÏ Ïijeme. Tyto environmentální aktivity souvisejí s mezinárodním projektem
spolupráce ‰kol Erasmus + „Let’s Walk and Learn – Education via Tourist Paths in Europe”, kter˘ na na‰í ‰kole bûÏí jiÏ druh˘m
rokem a do nûhoÏ je kromû nás zapojena je‰tû odborná ‰kola z francouzského Les Fins a gymnázium ze slovenského Tvrdo‰ína.
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