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Před školou, za školou nemusíte stát – všichni si pojďte hrát
je název projektu Masarykovy základní školy v Klášterci nad Orlicí, kterým se škola zapojila
do projektu Škola pro udržitelný život – společného grantového a asistenčního programu
Nadace partnerství a střediska ekologické výchovy Sever. Generálním partnerem programu je
TOYOTA. Posláním programu je vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení
veřejnosti do konkrétních akcí.
Jak vypadalo uvedení školního projektu do praxe?
Již v roce 2006 škola získala grant krajského úřadu Pardubického kraje. Zajistila květinové
truhlíky, jež instalovala v centru obce. Žáci pěstují na školní zahradě květiny, které do
truhlíků vysazují a pečují o ně. Účinnou pomoc jim poskytují místní zahrádkáři. Žáci pod
vedením paní Roušarové, učitelky výtvarné výchovy, vymalovali autobusovou zastávku. Je
jen škoda, že „díky“ jiným chlapcům a děvčatům je malba dnes silně poničená.
Vlastní projekt probíhal tak, že žáci 2. stupně ZŠ připravili anketu, ve které zjišťovali, co by
se mělo ve středu obce změnit, zlepšit. Oslovili více než 200 rodičů a dalších místních
občanů. Potom sami ve skupinách navrhli řešení, zhotovili nákresy i zjišťovali dodavatele a
ceny potřebného materiálu. Ještě v roce 2006 jsme v projektu neuspěli, až letos se to podařilo.
V době, kdy jsme se dozvěděli, že i náš projekt dostane grant, byla hotová hrubá stavba
učebny v přírodě, instalovány prolézačky, houpačky a další herní prvky.
Cíl projektu, zapojení veřejnosti, je od samého začátku práce na projektu plněn. Pomáhají
rodiče, které sdružuje SRPDŠ při ZŠ, žáci, pracovníci školy, odborníci z řad místních občanů,
místní obecní úřad i Živa, a.s. a další, bez kterých by se očekávaný výsledek nedostavil.
3. října roku 2007 bude slavnostně otevřen areál pro hry, sport a odpočinek. Prolézačky a
další herní prvky poslouží těm nejmenším, především žákům školní družiny. Ti starší si
mohou posedět na lavičkách v prostoru pro odpočinek. Nejen žáci školy mohou využít učebnu
v přírodě, která bude sloužit jednak k výuce, jednak sem budou moci chodit prvňáčci
posvačit. I školní zahrada se dočká velkých změn. Ty ušetří fyzickou námahu a zlepší její
vzhled. Žáci se budou seznamovat s pěstováním méně známé zeleniny jako je černý kořen,
lilek, čekanka, pastinák a další.
Děkujeme všem, kteří přispěli k tomu, že toto dílo mohlo vzniknout, zveme veřejnost do
našeho areálu a očekáváme, že dodržování provozního řádu a zásady slušného chování budou
vizitkou každého návštěvníka.

