Vedení Střední průmyslové školy, Ostrava – Vítkovice, p. o. před časem požádalo žáky naší školy,
aby z vlastní iniciativy a na základě svých autorských tvůrčích návrhů pomohli částečně zpříjemnit
prostředí školy výmalbou některých jejích prostor. Žákům byla k tvůrčí činnosti poskytnuta část chodby
ve 3. patře hlavní budovy školy.
Iniciativy se v tomto směru nejvýrazněji chopili žáci třídy 3. D, kteří své návrhy a nápady přišli
prezentovat vedení Zengrovky. Úspěšné tvůrčí prezentace žáků škola s radostí finančně podpořila.
Za přispění rad vedení Zengrovky a pod patronací a dohledem třídní učitelky 3. D, paní Mgr. Radoslavy
Piňosové, a paní učitelky PaedDr. Hany Mikolajkové, tak vznikl zajímavý obrazový prostor, který
zpříjemňuje část prostředí naší školy.
Náš srdečný dík za ochotu a zájem strávit svůj volný čas tvůrčí prací ve škole a za osobitý přístup patří
jmenovitě zejména těmto žákům 3. D: L. Poppeové, D. Mazurové, D. Čmaradové, M. Vaníčkové,
M. Gáborovi, J. Tkáčovi, J. Ondrejčkovi, J. Knoflíčkovi a D. Hanke.
Tito nejaktivnější žáci byli odměněni pochvalou ředitele školy a věcnými dary ve formě PowerBanky,
které jim zakoupil Klub přátel školy při SPŠ, z. s., jež je této mimoškolní činnosti žáků příznivě nakloněn.
Rádi bychom i v následujících letech postupně pokračovali ve výmalbě některých částí chodeb školy
autorskými návrhy jejích žáků. Přijďte proto i v příštím školním roce 2017/18 za námi (na sekretariát
školy) s vašimi návrhy a pomozte nám pokračovat ve společně započaté práci vedoucí ke změně,
zatraktivnění a zpříjemnění tváře části chodby ve 3. patře, tentokrát na ulici Výstavní, kde s výmalbou
autorskými návrhy žáků chceme pokračovat.
Na fotografiích si můžete prohlédnout výsledky práce žáků třídy 3. D. Vznikl tak zajímavý, optimistický
a pestrobarevný kout, který zpříjemňuje občas fádní prostory chodeb ve škole tak, aby se v ní žáci
i učitelé cítili zase o trochu více spokojeněji a pohodově.
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