
názov Vysadíme si svoju eko učebňu

zámer Areál Strednej odbornej školy technickej v Námestove (ďalej
už SOŠt) je pomerne rozľahlý, no bohužiaľ sa v jeho
priestoroch nenachádza žiadna „zelená“  zóna na oddych.
Oplotenie školy a budovy sú v pôvodnom stave, dokonca aj
školský trávnik, či zeleň tiež podľahli „zubu času“. Vedenie
školy si uvedomuje, že takéto prostredie nevplýva pozitívne na
žiakov, preto sme sa rozhodli na podnet  Žiackej školskej rady
pri SOŠt, ktorá zastupuje 548 žiakov našej školy, vytvoriť v
areáli školy oddychovú zónu-  eko učebňu. Táto oddychová
zóna by sa tak stala zelenou oázou pre žiakov i pracovníkov
školy, ktorá by slúžila predovšetkým v prípade priaznivého
počasia na vyučovací proces, tiež na oddych počas prestávok
a praktického vyučovania. Eko učebňa by  bola súčasťou
altánku, ktorý je momentálne v  rekonštrukcii.
Na zrealizovaní tohto projektu nám veľmi záleží predovšetkým
z dvoch hlavných dôvodov. Prvým z nich je skutočnosť, že
naši žiaci, ktorí sú na odbornej praxi si v prípade slnečného
počasia nemajú kde oddýchnuť, preto posedávajú len tak na
tráve pod stromom, čo sa aj pedagógom zdá nedôstojné.
Rovnako, aj keď prší musia ostať len niekde v dielni, alebo na
chodbe a nemôžu ísť na čerstvý vzduch.
Druhou skutočnosťou, prečo chceme vybudovať oddychovú
zónu sú konkrétne návrhy našich žiakov o výsadbe zelene,
ktoré predkladajú členom Žiackej školskej rady pri SOŠt
Námestovo, aby si mohli spestriť vyučovací proces pobytom
na čerstvom vzduchu v zelenej eko učebni v areáli školy. Naši
žiaci, budúci murári, maliari, stavbári, autoopravári -
mechanici, operátori stavebnej výroby, tesári, ... sú veľmi
šikovní, baví ich príprava na budúce povolanie a určite by pod
vedením pedagogického zboru zodpovedne pristúpili k
realizácii projektu, ktorý bude slúžiť predovšetkým im.



aktivity Prvým krokom pri realizácii projektu je exkurzia v záhradníctve,
kde si žiaci vyberú rastliny  a dreviny, ktoré chcú vysadiť.
Súčasťou tejto exkurzie je aj edukácia o výsadbe, úprave a
starostlivosti o rastliny, o životnom prostredí. Ďalším krokom je
úprava priestorov, kde bude prebiehať výsadba a realizácia
eko učebne. Následne prebehne najdôležitejšia časť projektu,
výsadba rastlín a konečná úprava okolia altánku, čím
vytvoríme eko učebňu.

personálne
zabezpečenie

Jednotlivé aktivity projektu, t. j. nákup rastlín a zelene,
edukácia, ako aj konečná úprava eko učebne a výsadba
zelene budú realizované našimi žiakmi počas praktického
výcviku. Zodpovednou osobou bude Mgr. Katarína Vorčáková,
ktorá pracuje na škole ako pedagóg a koordinátor ŽŠR, ktorá
zastupuje žiakov školy. Žiaci budú pracovať pod vedením
odborníkov, majstrov odborného výcviku, ktorí budú dozerať
nielen na vykonávanú prácu, ale predovšetkým na bezpečnosť
a ochranu života a zdravia pri práci.

časový plán 27. 5. - 30. 5. 2014 – terénne práce, úprava zeminy okolo
altánku na výsadbu
10. 6. – 19. 6. 2014 – exkurzia spojená s nákupom zelene,
proces edukácie, výsadba rastlín a kríkov do konečnej podoby
eko učebne

rozpočet trvalky, letničky, kríky 100 €
zemina 50 €
kvetináče, hrántiky 50 €
Suma 200.00 €
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