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V říjnu letošního školního roku žáci 
Gymnázia Jihlava znovu začali s akti-
vitou Univerzita třetího věku. 

Zajímavostí univerzity bylo, že 
přednášku nevedli pouze pedagogo-
vé, ale také žáci gymnázia.

I přes to, že na přelomu podzimu a 
zimy musely být přednášky na chvíli 
přerušeny kvůli zvyšujícímu se čís-
lu nakažených virem covid-19, stu-
denty to neodradilo a v únoru se pak 
opět projekt mohl rozjet naplno. A 
nejlépe to jde s chytlavým tématem, 
jako je například hudba. „Pedagogic-
ký“ sbor složený ze žáků gymnázia si 
dokonce na tuto přednášku přizval 
dechovou kapelu.

Mezi další témata, která vybírali 
především přednášející, patřila napří-
klad toxikologie bylin, homeopatie či 
historie Jihlavy.

O přednášky jevily zájem všechny 
věkové kategorie. Marek Man, jeden 
ze zakladatelů projektu, říká: „Nej-
mladšímu studentovi bylo sedmnáct 
let. Téma přednášky ho tak zajímalo, že 
přišel i na naši Univerzitu třetího věku. 
Nejstarší účastnici bylo 83 let.“

Poslední přednáška se uskutečnila 
15. června a pojednávala o laborator-
ním bádání.

„Jsem velmi rád, že se tahle akce roz-
běhla, a myslím si, že velmi úspěšně. 
Hoši organizátoři vše velmi dobře ucho-
pili,“ pochvaluje si projekt Univerzity 
ředitel gymnázia Pavel Suk, který si 
cení i toho, že se studenti jejich školy 
naučili samostatně organizovat, fun-
govat a pracovat. 

Žáci přednášeli na Univerzitě třetího věku

Na otázku, zda si myslí, že by bylo 
dobré v tomto projektu pokračovat, 
říká: „Tohle by si měli říci hlavně stu-
denti. Ano, dali jsme do toho spous-
tu energie a práce, ale stálo nám to za 
to, protože jsme se hodně věcí naučili, 
hodně lidí jsme pobavili a spoustě li-
dí jsme předali nové informace, a tahle 
cesta poznání vždy stojí za to.“ Garan-
tem poslední přednášky se stal učitel 

Miroslav Trávník, který konstatoval, 
že se vyvedla velmi dobře.

„Měli jsme zpětnou vazbu od studen-
tů univerzity, mnohonásobně starších 
než my, kterým se to velice líbilo. Bylo to 
praktické a odcházeli například s doj-
my, že v kapce vody se dá nalézt spous-
ta života,“ říká Trávník. 

Uplynulý rok s Univerzitou třetího 
věku si chválí i studenti. „Ročník nebyl 

zaměřen jen na jednu věc, ale na různé 
obory, témata, a tímto je to pestré a vel-
mi zajímavé,“ říká jeden ze studentů, 
který dodal, že se zúčastní přednášek 
i v příštím roce.

Další účastnice pak ocenila, že 
přednášky vedou studenti. „Dělají 
to ve svém volném čase, jsou ochotni tu 
kvůli nám být. Mají s tím starosti a my 
si to jen užíváme.“ -vd-

POSLEDNÍ přednáška Univerzity třetího věku pojednávala o laboratorním bádání. Přednášky vedli vždy žáci Gymnázia 
Jihlava a od svých starších „studentů“ dostávali na konci většinou velmi kladné recenze.  Foto: archiv MM


