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Ďakujeme, že nám pomáhate  
 

 

                             
 

 

 

V rámci grantového programu „Pomáhame vyrásť“ realizujeme projekt 

 „Staviame z trstiny a zo slamy“ 
 

 

CIEĽ 
 

Sme škola na vidieku. V programe Zelená škola sme zapojení druhý školský rok. V prioritnej téme 

sa venujeme zeleni a ochrane prírody. Ako ciele sme si stanovili vytvoriť prírodnú záhradu a 

prírodnú učebňu, v ktorom plánujeme teoretické vyučovanie odborných predmetov, etickej, 

občianskej výchovy realizovať. Aby sa v nej mohli žiť školský život – aj v daždi, silnom vetre a 

slnku, by mala mať aj strešnú krytinu. Nechceme mať asfaltovanú, tá nedýcha, nežije. Chceme mať 

takú, ktorá dýcha, ktorá vonia. Chceme ju mať v súlade s naším presvedčením,  že príroda nám dala 

dosť sily na to, aby sme ju vedeli správne využiť. Rozhodli sme sa pre prírodný materiál – trstinu, 

ktorá pri rieke Ipeľ aj rastie a teda vieme časť krytiny zabezpečiť aj sami. Vytvoríme aj povalový 

priestor, v ktorom môžeme sušiť bylinky z nášho bylinkového záhona, pripraviť z nich čaj a piť ho 

v tejto prírodnej učebni. Bylinky by sme chceli dopestovať aj na vyvýšených záhonoch zo slamy. 

Aj to je jedna z možností, keď máme k dispozícii len trávnik a nie úrodnú pôdu.  Toto je cieľ. 

Dôležitá je však cesta. A tou cestou je čas strávený spoločne so žiakmi, čas, ktorý baví, počas 

ktorého sa cítime dobre a aj sa niečo naučíme. Koordináciou práce lektorov  umožníme žiakom a 

ostatným zúčastneným samostatne a tvorivo využívať vedomosti a zručnosti pri riešení praktických 

úloh, vhodným výberom práce a úloh viesť žiakov a zúčastnenú komunitu k tvorivej práci a trvalo 

upevňovať ich kladný vzťah k prírode a prírodným zdrojom nachádzajúcich sa v prostredí, v ktorom 

žijeme. 

 

 Do 30.04.2018 sa 10 žiakov z Kolégia Zelenej školy zúčastní inovatívnej formy vzdelávania 

– interaktívne spoznávanie prírodných materiálov v Zaježovej (vzdelávacie centrum)   

 Do 15.05.2018 budú 10 žiaci vzdelávať svojich rovesníkov. Téma: využitie prírodných 

zdrojov v stavbách   

 Do 30.05.2018 dobudovať už existujúcu prírodnú učebňu pri OUI v Želovciach – pokryť jej 

strechu s použitím prírodného materiálu ako strešnej krytiny  

 Do 15.06.2018 založiť vyvýšený záhon z balíkov slamy a demonštrovať pestovanie byliniek 

 


