„Zahrada splněných přání“
V březnu 2006 jsme se dostali pomocí internetu na stránky Nadace partnerství a
Školy pro udržitelný život. Velice nás zaujaly výsledky grantů na dětská hřiště, a tak
jsme se do podobného projektu po školení v Ekocentru Paleta v Pardubicích pustili.
Zájemci kreslili své návrhy a přidávali názvy našeho nového hřiště, paní ředitelka
vše shromažďovala a zpracovala a na začátku dubna jsme mohli projekt odeslat a
čekat na výsledky. Ty přišly v půli května, těsně před naší akademií. V matematice
jsme vypočítávali spotřebu dřeva na předělení pozemku, v českém jazyce sepisovali
žádosti o finanční příspěvek či jinou pomoc, ve výpočetní technice jsme vyhledávali
cenově dostupné firmy, které splňovaly požadavky kladené na bezpečnost, v
pracovních činnostech jsme pomalu začali na daném projektu pracovat. V
matematice jsme vyměřovali plochu pro hřiště a ohniště, vykolíkovávali jsme místa
pro vyhloubení jam, vyhloubili a obložili tábořiště a sázeli stromky na živý plot. Přes
prázdniny se na těžší práci vrhli naši rodičové, sousedé či členové místních spolků a
správní zaměstnanci. Vytěžilo se dřevo, zbavovalo se kůry, impregnovalo a do
připravených výkopů zasazovalo. Přijela firma, která usadila hrací prvky, z důvodu
bezpečnosti bylo zvoleno trošku jiné osázení, než jsme si vybrali. Pružinová
houpadla pak zabudoval pan školník s rodiči. Po prázdninách nás čekala další práce
na úpravách terénu. Bylo zapotřebí zahladit stopy po bývalém dětském hřišti, dovézt
hlínu, přemístit věšák na prádlo, vybudovat vstup do naší zahrady a usadili menší
kůly, upravit plochu za hřištěm – vytrhat plevel. Pustili jsme se do povrchové úpravy
kůlů a laviček. Na doporučení odborníků jsme místo nátěru zvolili opalování, a tak
tuto práci za nás převzali učitelé. Rodiče s pomocí pana školníka postavili pískoviště.
Konec září byl ve znamení terénních úprav, sekání trávy, vylaďování, čekání na
altán a hlavně přípravou na slavnostní otevření. Sestavovali jsme program, vymýšleli
občerstvení, tvořili pozvánky. Slavnostní otevření „Zahrady splněných přání“ se blíží
a my se těšíme, jak se bude líbit.
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