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ALDO metal, s.r.o. Blansko – Výrobce krbů a zámečnických výrobků staveb

PŘIJME:  PŘEDÁKA VÝROBY  /  ZÁMEČNÍKA-SVÁŘEČE
POŽADUJEME: Spolehlivost a zodpovědnost   /  

Časovou flexibilitu   /   Samostatnost a profesionalitu
NABÍZÍME:  Jistotu ve stabilní společnosti 25 let historie   /  

Příplatky na dopravu a další bonusy   /   HPP, VPP, ŽL, brigádu
Telefon: 604 550 828   /   Životopis zasílejte na:  info@aldo-metal.cz

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

tel.: 737 475 290, 732 940 763

* 18. – 20.10. Výstava ovoce a zeleniny
* prodej ovocných stromků

* údržba zahrad, zahradní práce

LIKVIDACE VOZIDEL
www.eko-vrak.czEkologická 

Garantujeme   minimálně 500 Kč za Váš vrak   

Odtah vozidla ZDARMA 

Vystavení dokladu o likvidaci    

   776 060 561
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Je zjednodušování cestou pro naši planetu?

	 To	je	otázka,	na	kterou	se	snaží	najít	
odpově	studenti	 rájeckého	gymnázia	
při	 práci	 na	 projektu	 Minimalismus.		
V	druhé	polovině	září	zamířila	skupi-
na	studentů	pod	vedením	Mgr.	Kateři-
ny	Pernicové	a	Mgr.	Petra	Jančíka	do	
francouzského	města	Pau	na	třetí	pro-
jektovou	schůzku	programu	Erasmus+,	
tentokrát	 s	 tématem	 udržitelná	 móda.	
Čekala	je	komunikace	v	cizím	jazyce,	
netradiční	jídla,	oceán,	setkání	s	part-
nery	 z	 Francie,	 Německa,	 Španělska		
a	 zajímavé	 aktivity.	 Každý	 si	 vyrobil	

tašku	z	obnošeného	trička,	zahradniči-
li,	dárkově	balili	do	látky	s	bloggerkou	
a	oživovali	 staré	věci.	 I	další	dny	po-
kračovaly	v	praktickém	duchu.	Studen-
ti	 navrhovali	 a	 přešívali	 oblečení,	 vy-	
ráběli	 houbičky	 na	 nádobí	 ze	 starých	
punčocháčů,	 opravovali	 jízdní	 kola.	
Praktické	 aktivity	 doplňovaly	 před-	
nášky	 a	 diskuse.	 Dozvěděli	 se	 sku-	
tečnou	 cenu	 oblečení	 produkovaného	
nadnárodními	 společnostmi.	 Disku-	
tovali	 o	 souvislostech.	 Překvapilo	 je	
množství	 chemikálií	 používaných	 při	
pěstování	 bavlny	 a	 zdravotní	 násled-	
ky	genetických	modifikací,	stejně	jako	
pracovní	podmínky	v	textilních	továr-
nách	 třetího	 světa,	 včetně	 platů	 jejich	
zaměstnanců.	Dále	například	množství	

odpadu	a	jeho	nerozložitelnost	v	příro-
dě	nebo	vliv	reklamy	na	spotřební	způ-
sob	života.	Hledali	 řešení	a	docházeli		
k	závěrům,	co	může	každý	udělat	pro	
změnu.	 Po	 ropném	 průmyslu	 je	 totiž	
ten	 textilní	 největším	 znečišovatelem	
životního	 prostředí.	 Minimalismus	 je	
téma,	které	 studenti	 vzali	 za	 své.	Ra-
dost	z	práce	provázela	všechny	národ-
nosti.		Studenty	čeká	poslední	schůzka	
ve	 Španělsku	 a	 její	 téma	 bude	 udrži-	
telná	 doprava.	 Z	 rozhovorů	 s	 cizinci		
se	dozvídají,	že	česká	témata	minima-
listické	 fotografie,	 vlastní	 kosmetiky		
a	udržitelného	bydlení	jsou	už	součástí	
jejich	životů.	
	 Co si přát víc? Snad	jen	více	nadše-
ných	 učitelů,	 kteří	 najdou	 zajímavé	
téma.	Téma,	které	zaujme	nejen	studen-
ty,	ale	i	jejich	rodiče	a	širokou	veřejnost.	
Učitelé	našeho	gymnázia	připravili	pro	
studenty	 další	 dva	 zajímavé	 projekty,	
které	budou	zaměstnávat	studenty	a	je-
jich	učitele	minimálně	dva	roky.	Hned	
na	 začátku	 příštího	 roku	 přivítáme	
žáky	 partnerských	 škol	 ze	 Slovenska,	
Litvy	a	Finska.	Věnovat	se	budeme	ne-
tradičním	i	tradičním	zimním	sportům.	
Studenti	budou	v	mezinárodních	skupi-
nách	 sportovat	 i	 vzdělávat	 se.	 Budou	
pořizovat	 videozáznamy	 neobvyklých	
zimních	 sportů,	 zaměří	 se	 na	 aktivity	
měřené	a	vyhodnocované	chytrými	ho-

dinkami,	navštíví	zajímavá	místa	spoje-
ná	 se	 zimním	 sportováním,	 poznají	
nové	 kamarády	 a	 naším	 cílem	 bude	
vzbudit	 ve	 veřejnosti	 zájem	 o	 aktivní	
životní	 styl.	 Studenty	 i	 dospělé	 určitě	
zaujmou	přednášky	na	téma	fyziotera-
pie	 a	 výživa.	 V	 dalších	 měsících	 zase	
naši	 studenti	 vyrazí	 do	 partnerských	
zemí	a	tam	budou	jiné	netradiční	spor-
ty,	jiná	témata	přednášek.	Cílem	první	
zahraniční	 cesty	 bude	 litevské	 město	
Biržai.		Po	delší	pauze	navazujeme	spo-
lupráci	 se	 školou	 ve	 finském	 Raahe,	
tam	 se	 uskuteční	 poslední	 projektová	
schůzka.	
	 Novou	partnerskou	zemí,	se	kterou	
rájecké	 gymnázium	 navazuje	 spolu-
práci,	je	Maarsko.	Spolu	se	studenty	
z	 Německa	 a	 Slovenska	 budou	 naši	
studenti	řešit	 témata,	která	se	váží	ke	
společné	historii.	Určitě	nevynecháme	
lidové	tradice	a	zvyky,	tanec	a	hudbu.	
V	polovině	října	odjedou	učitelé	gym-
názia	 na	 mezinárodní	 projektové	 se-
tkání,	 aby	 připravili	 aktivity	 pro		
studenty.	 První	 setkání	 studentů	 se	
uskuteční	na	jaře	příštího	roku,	a	to	na	
Slovensku.	 Věřím,	 že	 tam	 zařadíme		
i	 lyžování	a	relaxaci	v	 termálním	ba-	
zénu	Oravice.	

Text: Ing. Stanislav Laštůvka, 
Gymnázium Rájec-Jestřebí, o.p.s.

Foto: archiv školyNa projektové schůzce v Pau


