IVETA JAŠKOVÁ
Veolia Energia Slovensko, a.s.
Pracovná pozícia: manažér ľudských zdrojov - región Západ

Podporuje organizáciu: Základná škola s materskou školou Šoporňa
Názov projektu: Naučme sa zveľaďovať prírodu okolo nás
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zrekonštruovanie parku v okolí školy (výsadbou drevín)
a založenie záhradky na pestovanie byliniek, liečivých a okrasných rastlín v átriu školy formou
"učenie hrou" (v priebehu vyučovania) a aktívnej účasti rodičov na dobrovoľníckej báze spolu
so žiakmi (ich deťmi). Budovať v deťoch spoločenskú zodpovednosť za prírodu okolo nás, ísť im
príkladom, rozvíjať pozitívny vzťah detí k prírode, k ochrane a tvorbe životného prostredia a
zároveň spoločnou prácou poskytnúť priestor na ich oddych a zrelaxovanie. Podporiť budovanie
komunity škola - rodič a vzájomnej spolupráce.
Popis projektu: Park tvoria rôzne staršie ihličnaté a listnaté stromy a kry. Po rokoch potrebuje
obnovu novými drevinami. Átrium školy je v súčasnosti zatrávnené a nevyužívané s potenciálom
na vytvorenie ďalšieho krásneho priestoru na využívanie pre deti. Pomocou tohto projektu by sme
chceli v parku dosadiť nové dreviny a okrasné kvety. Výsadbu chceme zrealizovať s odbornou
pomocou miestnych záhradkárov - časť počas vyučovania, časť dobrovoľníckou účasťou zo strany
rodičov a detí. V átriu plánujeme vybudovať záhradku rozdelenú na dve časti: časť bylinkovú a
časť okrasných rastlín. V spolupráci s rodičmi a deťmi plánujeme vytvoriť informačné tabuľky
zamerané na poznávanie drevín, byliniek i liečivých rastlín a ich významu. Pravidelnou následnou
starostlivosťou detí (žiakov) o park i záhradku v nich chceme vybudovať zodpovednosť za svoje
životné prostredie. V budúcnosti sa budú všetky zrekonštruované priestory využívať vo
vyučovacom procese, najmä na hodinách prírodovedy, biológie, svetu práce a techniky.
Samozrejmosťou bude využívanie parku spolu s už existujúcim detským ihriskom na príjemný
oddych a relaxáciu pre deti.
Angažovanosť žiadateľa: Výsadba drevín a pomoc pri príprave informačných tabuliek. Vzhľadom
na pridelené finančné prostriedky nebolo možné realizovať celý rozsah projektu. V prvej fáze sme
sa zamerali na skultivovanie časti átria, kde sme sa zamerali na vybudovanie časti s okrasnými
drevinami a kvetmi a dočasného prístupu k nim. Projekt hodnotíme ako nadviazanie prvotnej
spolupráce medzi učiteľmi školy a rodičmi, ktorí prejavili záujem a budú ďalej šíriť povedomie
spolupráce a nadšenie medzi ostatných. Určite v projekte chceme pokračovať, na jar sa pre
detičky pripraví plocha na sadenie byliniek a následne sa pokúsime spoločnými silami vyčistiť a

následne zatrávniť celú plochu átria a v spolupráci s miestnymi záhradkármi doriešiť rozpracovaný
projekt návrhu úpravy celej plochy, aby bola vhodná na vyučovacie aktivity pre detičky.

