V zelené učebně, učí se nám příjemně.

Naše škola spolupracuje s Lesy České republiky, s.p. již několik let. V rámci Dne
Země žáci 9. ročníku pod vedením pracovníka Lesů České republiky sázejí na
určené plochy sazenice stromků. Mladší žáci a děti mateřské školy se v průběhu roku
těší na besedu, kterou pro ně pracovníci Lesů ČR zajišťují, děti a žáci se vždy dozví
něco nového a zajímavého a mohou si prohlédnout přivezené pomůcky, někdy i živé.
V letošním roce jsme podali žádost o sponzorský dar na přírodní učebnu. Pro novou
přírodní učebnu jsme se rozhodli na podkladě dobrých zkušeností z předchozích let,
kdy jsme za pěkného počasí využívali „učebnu pod altánkem“. Jelikož byl o učebnu
velký zájem, rozhodli jsme se pomocí sponzorského daru vytvořit novou učebnu na
školní zahradě.
Stoly jsme si nechali vytvořit u místního podnikatele, který nám nabídl velice
zajímavou cenu. Stůl s dvěma lavičkami tvoří jeden set a je určen pro 8 žáků, celkem
jsme pro naše potřeby pořídili 4 sety. Jelikož jsme do budování této mobilní učebny
chtěli zapojit i starší žáky školy, domluvili jsme se na menší spolupráci při výrobě
stolů. Stoly nám byly přivezeny a žáci 9. ročníku s panem školníkem je postupně
rozmontovali a jednotlivé díly začali natírat barvou. Protože se blíží zima a my
chceme stoly déle uchovat, necháme je přes letošní zimu složené v budově školy. Na
jaře je opět umístíme na školní zahradu, kde budou sloužit všem žákům školy, kteří
se mohou za pěkného počasí opět vyučovat v zelené učebně. Protože stoly s
lavicemi nejsou těžké, manipulace s nimi není náročná, a tak se učebna může dle
potřeb přemísťovat a rozdělovat. Jsme rádi, že na realizaci tohoto projektu se
nepodíleli jen pracovníci školy, výrobci, ale i sami žáci. Ti si budou učebny, na jejímž
vytvoření se také podíleli, určitě více vážit a budou ji chránit před některými
nenechavci, především v době prázdnin a víkendů.
Nové lavice

