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Ľudia pozreli tým smerom a mysleli si, že sa
im to len zdá: Bystrickí gymnazisti sa učili na
parkovisku
To sa len tak nevidí! Kráčate mestom a zrazu vám doslova udrie do očí niečo nezvyčajné a čo
ani náhodou nečakáte. V centre Banskej Bystrice, priamo na ulici, mohli okoloidúci
spozorovať školské lavičky a stoličky. A na nich učiacich sa gymnazistov spod Urpína.
23. september 2015

Jakub Forgács

NAJČÍTANEJŠIE
FOTO z miesta: Hrozný objav na
bystrickom sídlisku. V mláke bola nájdená
mŕtva žena!
Rooseveltka otvorila super novinku: V TOMTO
sa stala prvou lastovičkou medzi
zdravotníckymi zariadeniami!
IKEA – Objednávky cez internet sú konečne
dostupné
ROZHOVOR s pedagógom UMB, ktorý vstúpil
do štrajku: Vytvorila sa sieť ľudí z rôznych
katedier

0

Premiér o investícii v Bystrici za takmer 90
miliónov: Prácu tu má nájsť 1200 ľudí, koľko
zarobia?
V OBRAZOCH
REKLAMA

ADLO > NEPREKONATEĽNÉ
bezpečnostné dvere. Zľava 333€.

KVÍZY

REKLAMA

Internetový obchod s postavičkami
zo známej televíznej rozprávky
Macko Uško..
REKLAMA

Bezpečnostné dvere SHERLOCK- už
od 699€ vrátane montáže a
zárubne. Obhliadka zdarma.
Zdroj: Dnes24.sk
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Netradičnú výučbu na banskobystrickom Námestí Štefana Moysesa absolvovalo v utorok

Vyberte si tie najlepšie e-knihy z
ponuky kníhkupectva Martinus.sk.

predpoludním 37 študentov z Gymnázia Mikuláša Kováča s doprovodom dvoch profesoriek.
Okoloidúcim sa takýto nevšedný pohľad naskytol v rámci akcie Deň bez áut, ktorým vyvrcholil
Európsky týždeň mobility v Banskej Bystrici „Osveta zážitkovou formou je účinnejšia, ako

nejaké letáky a teoretické prednášky. Učiť sa na parkovisku bol pre študentov, ale aj
pedagógov, nový zážitok,“ vysvetlila Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská
Bystrica.
V improvizovanej triede sa študenti priamo v centre učili viac o histórii mesta, ekológii a
ekologických spôsoboch prepravy, no spoločnosť im robili aj banskobystrickí parkouristi
z akrobatickej skupiny Slovak Freerun Family. Tí im viac porozprávali o efektívnom spôsobe
presunu, pričom niektorí gymnazisti nabrali aj odvahu, aby si niektoré preskoky na vlastnej
koži vyskúšali. Cieľom akcie bolo poukázať na to, ako by mohlo naše mesto vyzerať s nižším
počtom osobných automobilov.

REKLAMA

Syrčekovo.sk: Pravé zázrivské
syrové výrobky priamo z prírody.
Ručná a tradičná výroba.
REKLAMA

Ako bude zajtra? U vás voňavo.
Ručne vyrábané a prírodné mydlá
nájdete TU.

„Myslím, že podujatie splnilo účel, názorne sme poukázali na to, aký
veľký priestor zaberajú v meste autá a hlavne to, ako inak
efektívnejšie by sa dal využiť. Keď zoberieme do úvahy štatistiky,
ktoré hovoria, že až v 78% áut, ktoré jazdia po meste sa vezie len
jeden človek a každé osobné auto jazdí priemerne len hodinu denne,
tak je naozaj na zváženie, či by nebolo užitočnejšie vytvárať v meste
viac priestoru pre ľudí namiesto áut,“ pokračovala Štulajterová.
„Zaujímavé boli aj reakcie okoloidúcich, jednak chodcov, ktorí sa pristavili a pýtali sa,
prečo sa žiaci učia na parkovisku a ešte zaujímavejšie boli reakcie šoférov, ktorí hľadali
parkovacie miesto a nerozumeli prečo je ohradené parkovisko,“ spomenula Štulajterová so
slovami, že práve takéto podujatia majú zmysel a keby sa tejto téme venovali
systematickejšie, postupne by sa podarilo v meste minimálne zastaviť enormný nárast
motorovej dopravy, postupne možno aj znížiť a výsledkom by bolo viac miesta pre ľudí čím by
sa Banská Bystrica stávala príjemnejším miestom pre život.
KONTAKT

INZERCIA

Čítajte tiež:
Takto zavítal bystrický poslanec na zastupiteľstvo: Outﬁt, aký sme na rokovaní ešte nevideli!
Foto: Slovenská agentúra životného prostredia / Andrea Štulajterová / Slovak Freerun Family
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