Základní škola, Brno, Bosonožská 9, příspěvková organizace
Fakultní škola Pedagogické fakulty MU v Brně

První stupeň naší školy se zapojil do celosvětové kampaně „Oblékáme hada Edu“. Jejím cílem je
podporovat děti, rodiče, učitele, aby pro cesty do školy a zpět využívali chůzi, jízdu na kole, veřejné
dopravní prostředky nebo spolujízdu. Při chůzi a jízdě na kole děti více vnímají své okolí a rozvíjejí
dovednosti týkající se bezpečnosti silničního provozu, stejně tak si zlepšují své schopnosti předvídat
chování ostatních účastníků provozu a učí se, jak chránit přírodu od výfukových plynů. Navíc chůze a jízda
na kole zajištují dostatek fyzické aktivity, kterou děti potřebují.
Před samotnou kampaní na škole proběhl předběžný průzkum, který zjistil, že 88 % žáků využívá
ekologickou dopravu do školy nebo chůzi a 12 % (44 žáků) dojelo do školy autem.
V období průběhu projektu od 5. 10. do 16. 10. jsme každý den zjišťovali, jak se děti do školy dopravily.
Když přišly pěšky, dojely na kole, dopravily se hromadnou dopravou nebo využily spolujízdu (tzn. v jednom
autě přijely děti z více rodin) si děti mohly nalepit puntík na plakát hada Edy ve vestibulu školy. Děti
dostaly odměnu vždy, když dosáhly klíčových bodů (barevných symbolů) na plakátu s hadem - měly den
bez domácích úkolů. Po polepení těla hada jsme se k jeho hlavě dostali ještě dřív, než uplynulo 10 dní.
Během těchto dní udržitelnou dopravou docházelo do školy 92 % žáků I. stupně a jen 8 % (30 dětí) dojelo
autem. Děti ekologickou dopravou za těchto 10 dní zachránily 8 stromů.
Žáky hra velmi bavila. Aby si mohli nalepit puntík a ten umístit na tělo školního hada Edu, přemlouvali
rodiče, aby je z aut vysadili dál od školy a oni mohli dojít pěšky. Určitě se do akce opět zapojíme i příště.
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