PŘÍBĚH DŘEVĚNÉ HRAČKY
Naše škola se přihlásila s projektem Příběh dřevěné hračky do grantového programu
Sdružení TEREZA a IKEA - Pomáháme vyrůst. V tomto programu bylo vybráno 20
projektů a rozděleno celkem 300 000Kč. O úspěchu projektů rozhodovali členové IKEA
Family, kteří mohli na internetu poslat vybranému projektu svůj hlas. Díky všem hlasům,
které jste nám poslali, jsme obsadili 5. místo a získali 15 000Kč na nákup dřevěných
stavebnic a hraček.
A o čem náš projekt byl? Žáci 3. tříd prošli dlouhou cestu dřevěné hračky. Vypravili se
do lesa, kde jim pan Fiala, lesní hospodář města Příbora, ukázal, jak probíhá život stromů,
jak je o ně pečováno, co je ohrožuje. Následovala 2. výprava, tentokrát na příborskou
pilu. Pan Pařil, zaměstnanec pily a zároveň otec jedné z třeťaček, nás provedl celým
provozem pily. Viděli jsme v provozu kotoučovou, omítací i pásovou pilu, podívali jsme se
do sušárny dřeva. Dalším cílem našeho putování byla řezbářská dílna. Požádali jsme
pana Berana, dědečka dalšího z třeťáků, aby nám ukázal, co všechno se dřevem dokáže.
Pan Beran společně se svým kolegou panem Žlebčíkem připravili pro děti velmi zajímavý
program. Ukázali jim různé druhy dřeva i nástroje, s kterými pracují. Nejpoutavější pro děti
bylo sledovat šikovné ruce obou řezbářů při práci a vidět, jak pod nima vzniká nové dílo.
Čekalo nás i krásné překvapení na závěr. Všichni jsme dostali ručně vyřezávaného
beránka.
Po každé výpravě žáci zpracovávali své poznatky a zážitky formou plakátů a zpráv, které
si pak mohli ostatní přečíst na stránkách naší školy nebo ve školním časopise Připínáček.
Každý žák napsal také svůj vlastní Příběh dřevěné hračky, ve kterém využil, co všechno
se dozvěděl a také vlastní fantazii. Jak je dřevo příjemný a voňavý materiál jsme si
vyzkoušeli i ve výtvarné výchově, kde jsme na dřevo malovali.
Teď už se můžeme jen radovat a těšit z nových dřevěných stavebnic a hlavolamů, které
využijeme v pracovních činnostech, matematice, ale také o přestávkách. Věříme, že nové
hračky děti nejen pobaví, ale budou rozvíjet i jejich kreativitu a logické myšlení.
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