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„Zimní sporty a aktivní životní styl“
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	 Jedná	se	o	název	mezinárodního	pro-
jektu	programu	Erasmus+.	
	 Gymnázium	 Rájec-Jestřebí	 tento	 pro-
jekt	realizuje	společně	s	Litvou,	Slovens-
kem	a	Finskem.	Na	začátku	roku	2020	se	
uskutečnila	první	mezinárodní	projekto-
vá	schůzka	v	České	republice.	Poté	násle-
dovala	dvouletá		odstávka,	kdy	se	nemo-	
hlo	vycestovat.	Druhá	projektová	schůzka	
proběhla	v	polovině	ledna	tohoto	roku.	
	 V	 pozdních	 večerních	 hodinách	 dne		
8.	1.	2022	se	vybraná	skupina	17ti	studen-
tů,	několika	pedagogů	z	rájeckého	gym-
názia	a	 členů	 sportovního	klubu	Triangl	
vydala	 na	 cestu	 směr	 Biržai.	 V	 tomto	
městě,	které	 se	nachází	na	 severu	Litvy,		
je	 partnerská	 škola,	 se	 kterou	 rájecké	
gymnázium	 spolupracuje	 již	 několik	 let.	
Bohužel,	kvůli	současné	covidové	situaci	
se	 setkání	 nemohli	 zúčastnit	 studenti	 ze	
Slovenska	ani	z	Finska.	
	 Po	 téměř	 dvacetihodinové	 jízdě	 auto-
bus	bezpečně	dorazil	do	cíle.	Nálada	po	
cestě	byla	výborná,	došlo	 i	na	zpěv	růz-
ných	písní,	tak,	jako	na	každém	správném	
výletě.	Litevci	celou	výpravu	vřele	přiví-

tali,	 a	 naši	 studenti	 měli	 možnost	 vidět		
a	zatancovat	si	některé	z	místních	tradič-
ních	 tanců.	 Ve	 školní	 tělocvičně	 čekalo	
překvapení	–	možnost	si	zabruslit	na	ko-
lečkových	 bruslích,	 což	 se	 ukázalo	 jako	
výborný	nápad	a	tuto	možnost	využili	i	ti,	
kteří	na	bruslích	nikdy	nestáli.
	 Dny	 byly	 plné	 překvapení	 a	 nabitého	
programu.	Pondělí	začínalo	prezentacemi	
litevských	 studentů	 a	 při	 teplotě	 mínus	
deset	stupňů	Celsia	jsme	navštívili	hlavní	
dominanty	města.	Víc	jak	deseti	kilomet-
rová	procházka	po	Biržai	byla	velmi	pří-
jemná	navzdory	tomu,	že	byla	vyčerpáva-
jící.	V	úterý	bylo	v	plánu	vyjet	na	zamrzlé	
jezero,	 kde	 si	 všichni	 zkoušeli	 rybaření		
a	také	si	mohli	na	jezeře	zabruslit.	Mrzlo,	
ale	 nefoukal	 vítr,	 a	 to	 neumožnilo	 vy-
zkoušet	další	netradiční	sport	–	ice	kiting,	
na	 který	 se	 všichni	 těšili.	 Odpoledním	
programem	 bylo	 Technické	 muzeum		
a	 později	 pečení	 místního	 chleba.	 Pro	
představu,	chléb	měl	opravdu	nezvyklou	
nasládlou	chu	a	velice	hutnou	konzisten-
ci.	Další	den	všichni	zúčastnění	podnikli	
cestu	do	města	 Ignalina,	 kde	 se	nachází	 krásný	 biatlonový	 areál.	 Nešlo	 si	 nepůj-	

čit	běžky	a	vyzkoušet	si	místní	tratě.	Ve	
čtvrtek	už	všichni	sbalení,	odjeli	do	Vil-	
niusu,	hlavního	města	Litvy.	Bez	většího	
váhání	 se	 všichni	 vydali	 na	 procházku	
historickým	centrem	města,	které	je	velmi	
krásné.	Zde	prošli	spoustu	památek	a	pro-
hlédli	si	toto	město	z	vyhlídky.	Cesta	po-
kračovala	 do	 lázeňského	 města	 Druski-
ninkai,	které	se	nachází	nedaleko	od	bělo-	
ruských	hranic,	 kde	 se	 „výprava“	večer	
ubytovala	v	přenádherném	hotelu	u	Snow	
Arény.	V	Druskininkách	se	nachází	jeden	
z	mála	krytých	lyžařských	areálů	na	svě-	
tě.	Tuhle	neobvyklou	sjezdovku	studenti		
i	pedagogové	navštívili	v	poslední	den	po-
bytu	a	všichni	si	vyzkoušeli	jaké	je	to	ly-
žovat	ve	velké	hale	se	sjezdovkou	a	sedač-
kovou	 lanovkou.	 A	 už	 následovalo	 jen	
loučení	a	jelo	se	domů.	Bochníky chleba, které si studenti sami vytvořili

	 Všichni	studenti	výjezd	do	Litvy	hod-
notili	kladně	a	pozitivně.	Mimo	poznání	
jiné	kultury,	sportovního	vyžití	si	studenti	
odvezli	 domů	 poznatek,	 že	 na	 rájeckém	
gymnáziu	 je	 skvělá	 parta	 mladých	 lidí,	
kteří	 se	dovedou	bavit,	přizpůsobit	a	vy-
cházet	spolu	jako	celek.	V	neposlední	řadě	
to,	 že	 dorozumívání	 s	 Litevci	 probíhalo	
v	anglickém	jazyce,	umožnilo	studentům	
ověřit	si	znalosti	angličtiny	v	praxi.	
	 Velký	 dík	 patří	 všem	 pedagogům		
za	 nezapomenutelný	 zážitek	 a	 skvělou	
organizaci.	Také	řidičům	autobusu,	kte-
ří	 zvládli	 několik	 tisíc	 kilometrů	 bez	
sebemenšího	problému.

Text: Podle poznatků studentů rájeckého 
gymnázia zpracovala 

Renata Kuncová Polická
Foto: archiv školy

Instruktáž k řízení draka

MILOSLAV DOSTÁL  /  605 264 573  /  dostal@plachetka.cz 
MIROSLAV VYBÍHAL  /  605 264 589  /  vybihal@plachetka.cz

PRODEJ A PRONÁJEM MANIPULAČNÍ TECHNIKY
PRODEJ NÁHRADNÍCH DÍLŮ PRO MANIPULAČNÍ TECHNIKU
PRAVIDELNÝ SERVIS A SERVIS PŘI PORUŠE
ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ VYSOKOZDVIŽNÝCH VOZÍKŮ
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LETOVICKÉ STROJÍRNY,  s.r.o.
Provozovna: Pražská 333, 679 61 Letovice

Hledáme spolupracovníky těchto profesí:

Více informací a další volná místa najdete na stránkách www.lsletovice.cz

Kontakt: p. Brablecová, tel.: 516 487 712
e-mail: prace@lsletovice.cz

 SOUSTRUŽNÍK CNC, SEŘIZOVAČ
 DÍLENSKÝ KONTROLOR SVAŘOVNY
 FRÉZAŘ PORTÁLOVÉ 5-OSÉ FRÉZKY
 LAKÝRNÍK PRÁŠKOVÉ LAKOVNY


