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	Den bez aut na základní škole Žabčice 

Ve čtvrtek 17.9.2015 se příjezdová cesta k základní škole v Žabčicích zaplnila naráz téměř padesáti dopravními prostředky. Nejednalo se však o automobily spěchajících rodičů, ale o jízdní kola jejich dětí ze 4. a 5.ročníku. Díky podpoře BESIPu Jihomoravského kraje zde lektoři EkoCentra Brno pro žáky mohli připravit akci zdarma. Výukovým programem  a následující jízdou zručnosti jsme se přidali k Evropskému týdnu mobility.


	Do školy bezpečně a šetrně


Příjemně strávené dopoledne bylo věnováno hravé diskusi o různých dopravních prostředcích a jejich šetrnosti vůči přírodě i člověku. Řeč byla i o alternativách v dopravě, jako jsou solární automobily, sdílení aut či pěšibusy. Ukázka reflexních prvků žákům připomněla pravidlo  “být viděn” a další zásady bezpečné cesty do školy. Konec první vyučovací hodiny odzvonil cyklistický zvonek a pak už děti nadšeně nasedly na jízdní kola. 

“Sama jezdím do školy na kole a bylo příjemné sledovat, jak jsou holky i kluci při jízdě zručnosti obratní. Potěšilo mne, že zde naprostá většina žáků nejezdí do školy autem, jak jsme na to zvyklí z města Brna,” podotkla lektorka Tereza Lehečková.

Základní a mateřská škola v Žabčicích s brněnským EkoCentrem dlouhodobě spolupracují. Výukový program “Doprava, jak na to” rádi nabídneme i dalším školám z Jihomoravského kraje a to jak v menších obcích, tak i ve městech, kde jsou děti více zatíženy narůstajícím dopravním ruchem.
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EkoCentrum Brno je nezisková organizace, které funguje nepřetržitě od roku 1990. Zaměřuje se především na podporu a propagaci zdravého a ekologicky šetrného životního stylu. Provozuje inspirační a osvětové centrum Písečník 94 v Brně. Ke stěžejním aktivitám centra patří také oblíbené programy pro školy a tematické akce pro rodiny s dětmi. Od roku 1996 provozuje EkoCentrum Brno Stezku zdraví z Brna do Lelekovic. Více informací na www.ecb.cz.

Kontakt: EkoCentrum Brno, Písečník 94, 614 00 Brno, tel.: 778207205, programy@ecb.cz, www.ecb.cz



