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V pátek 10. 10. 2014 se konala na slánské obchodní akademii akce „Oprava a renovace
školních lavic“
v rámci
projektu
72
hodin
, které se zúčastnilo 13 studentů ze třídy 1.A, dále dva studenti z 3.B a jedna studentka z 3.A.
Akci pořádala
Česká rada dětí a mládeže
a jedním z hlavních partnerů projektu bylo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
.

Po nezbytném poučení a seznámení s plánem práce obdržel každý student tričko, jež věnovala
příslušná nadace všem účastníkům projektu. Poté se všichni přesunuli do určené učebny, kde
každému studentovi byla přidělena jedna lavice, kterou měl za úkol zbavit nálepek a poté
smirkovými papíry obrousit a připravit ji tak na následné natření.

Musím přiznat, že jsem měl před zahájením celé akce tak trochu smíšené pocity. Avšak průběh
samotného projektu brzy mé obavy vyvrátil. Pracovní režim si každý stanovil sám. K svačině a
nabrání nových sil všichni využili útulného posezení na chodbě. Po individuálně nastavených
přestávkách se studentští dobrovolníci znovu vrátili k broušení lavic. Některým začala docházet
energie dříve než ostatním, avšak zdatnější spolužáci je podpořili nejen slovem, ale leckdy i
nápomocí. Poté, co každý svou lavici obrousil hrubým smirkovým papírem, dostal „smirkl“
jemnější a na závěr ještě jeden – ten nejjemnější. Ve finále tak zůstalo 16 důkladně
obroušených školních lavic. Zbývalo jen po sobě uklidit tu „spoušť“. Učebnu se víceméně
podařilo zamést a uklidit. Jak to bylo s pracovním oděvem všech účastníků, to už by musely
vyprávět jednotlivé automatické pračky.

Celou akci hodnotím velmi pozitivně nejen z pohledu pracovního, ale také z pohledu
společensko-sociálního. Všichni se snažili respektovat se, vycházeli si vstříc a vzájemně si
pomáhali. Věřím, že nikdo nelitoval toho, že se na tuto akci přihlásil a odměnou mu zůstane
nejen tričko s logem projektu 72 hodin, ale i vzpomínky na netradiční školní dopoledne strávené
na naší škole.

Fotografie k celé akci jsou k dispozici v hlavní nabídce - fotogalerie:
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