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Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe jsme mohli na 
jeden takov˘ vyrazit, i kdyÏ to bylo 
uprostfied pracovního t˘dne. A kdo Ïe to
vyrazil? Studenti rájeckého gymnázia,
pfiesnûji fieãeno studenti Sekundy a ãásteã-

nû i Tercie a 1. roãníku, a to ti, ktefií mají
jako voliteln˘ pfiedmût v˘tvarnou v˘cho-
vu. A kam jsme se vydali? Do skleníkÛ
Botanické zahrady Pfiírodovûdecké fakul-
ty Masarykovy univerzity v Brnû.

Ptáte se, jakou má souvislost botanická
zahrada a v˘tvarná v˘chova? Odpovûì je
jednoduchá: komentovanou prohlídku
skleníkÛ zdarma jsme dostali jako odmûnu
za úãast ve v˘tvarné soutûÏi na téma tfiídû-
ní odpadu a kompostování, kterou vyhlási-
la Botanická zahrada MU na zaãátku toho-
to ‰kolního roku. Cel˘ prosinec a leden
jsme intenzivnû tvofiili, v bfieznu jsme se
radovali, Ïe na‰e v˘tvory mûly úspûch
a získaly první cenu, a teì, 11. dubna, jsme
vyrazili na slíbenou exkurzi do skleníkÛ.

Prohlídka byla moc zajímavá. V 90 mi-
nutách jsme virtuálnû procestovali témûfi
celou zemûkouli. Vidûli jsme tropické 
liány, subtropické palmy, australské euka-
lypty, asijské bambusy nebo pou‰tní a
polopou‰tní kaktusy a agáve. Podnikli

jsme i krátk˘ exkurz do historie ve sklení-
ku kapradin a cykas, coÏ jsou rostliny, 
které období svého nejvût‰ího rozmachu
proÏívaly spolu s dinosaury. Dozvûdûli
jsme se o zvlá‰tních stravovacích návycích
masoÏrav˘ch rostlin, na vlastní oãi jsme
vidûli cizokrajné kulturní rostliny, s jejichÏ
plody se bûÏnû setkáváme v na‰em jídel-
níãku.

Paní prÛvodkynû byla velice milá
a v‰echno nám pûknû popsala a vysvûtlila.
Prohlídku jsme si moc uÏili a hodnû nové-
ho a zajímavého se dozvûdûli. Urãitû to
stálo za to. Budete-li mít tu moÏnost, jeì-
te se tam také podívat. Náv‰tûvu rozhodnû
doporuãujeme.

Text: Barbora Honzátková, 
Gymnázium Rájec-Jestfiebí

Foto: archiv ‰koly

Studenti rájeckého
gymnázia ve sklenících
Botanické zahrady MU
Druh˘ dubnov˘ t˘den, jaro je tu: sluníãko, modrá obloha,

pfiíjemné teploty na krátk˘ rukáv, cvrlikání ptákÛ a vÛnû
rozkvétajících jarních kvûtin. Den jako stvofien˘ pro v˘let. 

❯ ve‰ker˘ sortiment montérek, blÛz, vest, bund...
❯ vyrábíme z kvalitního materiálu ze 100% bavlny
❯ ‰ijeme v nadmûrn˘ch i dûtsk˘ch velikostech
❯ vyrábíme funkãní odûvy z thermoúpletÛ a shoftshellu
❯ ‰ijeme téÏ odûvy z fleecu a maskáãoviny

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Zakázkové ‰ití tel.: 516 499 842, pí. Men‰íková 733 536 750

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Prohlídka Botanické zahrady byla zajímavá a pouãná


