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První setkání se v tomto ‰kolním roce
konalo právû v malebném Îilinském kraji
pod Tatrami. Vydali se tam zástupci mûsta
Rájec-Jestfiebí, uãitelé a studenti gymnázia.
Poãáteãní dny t˘denního pobytu jsme strá-
vili v penzionu na Oravici, kde jsme si 
vyzkou‰eli turistické a cyklistické trasy i
lokalizování polohy do GPS. Poznali jsme
dokonce i krásy JuráÀovy doliny
a Roháãsk˘ch ples. Po namáhav˘ch spor-
tovních v˘konech jsme relaxovali v míst-

ním lázeÀském komplexu – Meander parku.
První veãer na‰i sloven‰tí pfiátelé oficiálnû
otevfieli tento projektov˘ t˘den studentskou
prezentací jejich fiktivní cestovní kanceláfie,
ve které nám pfiedstavili krásy místního 
kraje, ekonomickou stránku nabízen˘ch lo-
kálních sluÏeb i náhled do v˘znamn˘ch ob-
lastí slovenského Ïivota – sportu, kultury
a politiky. Svoje oficiální vystoupení doplni-
li ukázkou folklorních lidov˘ch písní a tan-
cÛ, které jsme si s nimi s chutí vyzkou‰eli.

Na dal‰í pobytové dny jsme se pfiesunuli
do Tvrdo‰ína – studenti do rodin k jejich 
slovensk˘m kamarádÛm, dospûlí do hotelo-
vého zafiízení. Velmi se nám líbila kaÏdoroã-
ní tradice tvrdo‰ínského gymnázia, na kte-
rou jsme byli pozváni – Imatrikulace 2017,
v jejímÏ rámci byli noví studenti primy a
1. roãníku uvedeni do gymnaziálního studia
studenty star‰ích roãníkÛ. Byl to veãer pln˘
soutûÏí, studentského humoru a recese, ale
i taneãních kreací. 

Na pÛdû tvrdo‰ínského mûstského úfiadu
jsme se setkali s panem primátorem i jeho
zástupkyní. Uvítali v‰echny studenty i do-
spûlé úãastníky projektu, seznámili nás s fun-
gováním místní samosprávy, s náplní své
práce, budoucími vizemi, sv˘mi zálibami i se
zajímavostmi místního kraje. Studenti mûli
v rámci diskuze spoustu dotazÛ, které jim zá-
stupci mûsta rádi zodpovûdûli.

Dal‰í dny pobytu jsme se vydali také do
Liptovského Mikulá‰e prohlédnout si jedno-
tlivé expozice tamního Pfiírodovûdného mu-
zea jeskyÀáfiství, ale také do Demänovské
ledové jeskynû, kde nás pfiekvapila krása
i rozsah krápníkové podzemní „krajiny”, aã
známe jeskynû na‰eho Moravského krasu.
Studenti si také upevnili a roz‰ífiili svoji zna-
lost i dovednost v úvodu jiÏ zmiÀovan˘ch
netradiãních sportÛ, aÈ uÏ v tûlocviãnû tvr-

do‰ínského gymnázia, nebo v jeho areálu.
Cel˘ t˘den byl zavr‰en závûreãnou spo-

leãnou veãefií ve ‰kolní jídelnû Gymnázia
Tvrdo‰ín, kde byl pfiítomen také pan primá-
tor, paní fieditelka i v‰ichni zúãastnûní 
studenti, uãitelé a páni fieditelé na‰í a litev-
ské ‰koly. Vedoucí slovenského t˘mu zhod-
notil cel˘ t˘den, promítl natoãené video a
oficiálnû ukonãil celé setkání. Studenti ani
dospûlí úãastníci projektového t˘dne urãitû
nezapomenou na záÏitky v tomto malebném 
slovenském kraji. Nûktefií studenti se budou
urãitû vracet za sv˘mi slovensk˘mi kamarády,
dospûlí budou pokraãovat v práci na projektu,
kter˘ bude zavr‰en projektov˘m setkáním
u nás v âeské republice v kvûtnu 2018.

A co vy? Chcete také zaÏít projektové 
zahraniãní dobrodruÏství? Odpovûdí je ano?
Zaãnûte tedy studovat na Gymnáziu v Rájci-
Jestfiebí a mÛÏete se zapojit do nûkterého z
projektÛ Erasmus+, ale také prohloubit svoje
vûdomosti a jazykové i sportovní dovednosti.

Text: Mgr. Markéta Machová, vyuãující
Gymnázia Rájec-Jestfiebí, o.p.s.
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Úãastnící setkání pfied ‰kolou v Tvrdo‰ínû.

Sportujme, spolupracujme a vzdûlávejme se
– tentokráte s projektem Erasmus+ na Slovensku v Tvrdo‰ínû

Ten název jste jiÏ sly‰eli? Ano, nem˘líte se, projekt Gymnázia a mûsta Rájec-Jestfiebí a sportovního klubu Triangl pokraãuje jiÏ druh˘m ro-
kem. V projektu je kromû na‰í ‰koly zapojeno také slovenské Gymnázium Tvrdo‰ín a základní ‰kola z litevského mûsta BirÏai. Pro pfiipomenutí
– jedná se o vzdûlávání studentÛ i dospûl˘ch, které zahrnuje seznámení se s netradiãními sporty, jako jsou kin-ball, frisbee, mölkky, kubb a dal-
‰í, i jejich praktické zvládnutí, práci s GPS systémem v terénu, ale i dovednost vést a fiídit fiktivní cestovní kanceláfi nabízející sportovní záÏit-
kové pobyty, zejména kempy v jiÏ zmínûn˘ch kooperujících zemích.
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