Teším sa do našej školy, lebo tam vonia
Čistota, poriadok, vôňa novoty. To je asi sen každého učiteľa, či žiačika. Prísť do
budovy - školy, kde je všetko pekné, čisté a nové sa v súčasnosti nestáva často. My , ZŠ
Kežmarská 30, sme svetlou výnimkou. Patríme totiž ku školám, ktoré mali to šťastie a
zrekonštruovali ich od základov. Tak ako sídlisko Terasa, aj naša škola je už dámou v rokoch.
Preto tak, ako sa na Terase vysádzajú nové stromy, opravujú chodníky, maľujú budovy, aj
naša škola bola už zrelá na „Veľké upratovanie“. Niekoľko rokov čakania na rekonštrukciu sa
však oplatilo. V roku 2011 sa začala veľká premena prvej časti budovy. Postupovalo sa
pomaly a učenie v takýchto podmienkach skúšalo nie len našu trpezlivosť, ale aj schopnosti
improvizácie. V duchu hesla „čo ťa nezabije, to ťa posilní“, sme zvládli aj nemožné. Náhradné
priestory pre triedy, nefungujúce telocvične, sociálne zariadenia vzdialené ďaleko od tried,
pomôcky z kabinetov uzamknuté v útrobách školy. Rekonštrukcia pokračovala a my sme sa
postupne chodili potajomky kochať novými zrekonštruovanými časťami školy, ktorých stále
pribúdalo. September 2013 bol pre všetkých žiakov, učiteľov ale aj rodičov dlho očakávaným
vysnívaným cieľom. Všetkých čakala vynovená škola, ktorá svojimi jasnými farbami medzi
zeleňou svietila doďaleka. Tešili sa žiaci navštevujúci našu školu, no nielen oni. Veľkú radosť
mali aj noví prváci, ktorí všetkým rozprávali do akej krásnej školy budú chodiť. Starší žiaci
oceňovali svetlé triedy, vynovené učebne, nové sociálne zariadenia. Vôňa čerstvo
vymaľovaných tried v nás vyvolávala pocit čistoty a domova. Neestetické drôtené klietky boli
vymenené za farebné skrinky na prezuvky, ktoré zväčšili priestory chodieb. Plastové okná
vyriešili nie len (ne)estetickú stránku školy, ale hlavne hygienickú. Otvárať a vetrať starými
oknami bolo priam nemožné. No a spokojnosť je pravdaže aj na strane učiteľov
a vychovávateľov. Pracovať v podmienkach vyhovujúcich po všetkých stránkach, je radosťou
a motiváciou k výchovnovzdelávacej činnosti. Tento školský rok sa opäť rozprúdia aj
podujatia Školského klubu detí, ktoré sa z dôvodu rekonštrukcie nemohli uskutočniť. Deti si
zabehnú Kežmarský minimaratón, zasúťažia si medzi sebou v súťaži „Mini playback show“.
Telocvičňa nám poslúži na tanečné workshopy, príchod Mikuláša a inú pestrú činnosť v ŠKD.
Opäť sa všetko dostalo do starých koľají. Deti chodia do školy, učitelia do práce. A
určite s väčšou chuťou a radosťou. Je totiž úchvatné počuť od prváka vetu: ,,Teším sa do
našej školy, lebo tam vonia...“
Bc. Eva Streitová

