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Gymnázium Hlinská myslí environmentálne
Tretí rok po sebe sa nám podarilo získať ocenenie za realizáciu aktivít pri príležitosti
Dňa Zeme. Tím programu Zelená škola nám oznámil: „Ste pre ostatných veľkou inšpiráciou.
Pevne veríme, že budete v programe pokračovať aj budúci školský rok“. Ocenenie za
podujatie Dni Zelených škôl sme získali v kategórii základné a stredné školy spolu so
základnými školami v Čápore a v Novej Bošáci. Boli sme teda jedinou ocenenou strednou
školou, pričom v programe Zelená škola je v tomto školskom roku na Slovensku
registrovaných až 314 škôl.
Kolégium Zelenej školy spolu s ostatnými členmi našej školskej komunity prispelo
k získaniu tohto ocenenia a boli aktívni napr. pri čistení brehou Rajčianky,
rozbore vôd,

chemickom

sadení rastlín, príprave environmentálne vhodných pokrmov, ekologickom

spôsobe dopravy do školy, príprave gélu na pranie, ktorý je šetrný k životnému prostrediu,
tvorbe krátkych filmov, prezentácií či posterov s danou tematikou, realizácii burzy oblečenia
a v neposlednom rade pri realizácii aktivít v rámci projektu:
„Gymza pre všetkých, všetci pre gymzu“.
S týmto heslom sme sa ako jedna z 5 škôl na Slovensku zapojili sa do pilotného
projektu Root and Shoots: Inkubátor. Ponuku na zapojenie sa do projektu sme dostali od
Nadáciou Green Foundation aj na základe našej predchádzajúcej spolupráce. Žiaci získali
jedinečnú možnosť nadobudnúť dôležité vedomosti a prax v environmentálnej či sociálnej
problematike. V rámci tohto akčného vzdelávacieho programu hľadali lokálne prioritné
problémy a vytvorili plán na ich riešenie. Počas celého procesu deti rozvíjali svoje schopnosti
a postoje.
Tento projekt bol pre nás výzvou, lebo žiaci mali príležitosť ukázať, čo všetko dokážu
urobiť, a že sú schopní dotiahnuť veci až do úspešného konca. Výsledkom je zrevitalizovanie
priestoru v okolí školy, ktorý slúži aj okolitej komunite. Spoločne sa nám podarilo spríjemniť
prostredie pred školou kvetinovou výsadbou doplnenou o štrkový výsyp s logom školy spolu
s osadenými lavičkami.

