Rok regionálnej výchovy na ZŠ Šenkvice
My, Šenkvičania! Áno, dlhé stáročia je známe, že Šenkvičania sa za svoj pôvod a svoju obec
nikdy nehanbili, sú na ňu hrdí a ochotne sa k nej hlásia. Je však všeobecne uznávaný úzus, že k
tradíciám treba viesť človeka už od útleho veku.
Aj preto v predošlom školskom roku bol na šenkvickej základnej škole otvorený v rámci
záujmovej činnosti žiakov krúžok ,,Krížom-krážom naším krajom“. Dobré počiatočné zameranie
krúžku potvrdila aj skutočnosť, že bol otvorený i v aktuálnom školskom roku. Krúžok pracuje
sčasti v zmysle prierezovej témy, oficiálne známej pod pojmom ,,regionálna výchova“. Je
interaktívnou formou prezentácie územia obce Šenkvice, pričom žiaci tu majú možnosť
kreatívne (a nielen prostredníctvom už známych historických faktov) spoznávať svoju obec.

Žiaci spoznávajú Šenkvice prostredníctvom viacerých výletov do vybraných chotárnych častí
(minimálne raz do mesiaca), okrem toho na ďalších hodinách majú priestor na svoj výtvarný
a kreatívny prejav, usmernený do konkrétnej témy o Šenkviciach – napríklad ,,Jesenné a zimné
práce Šenkvičanov v minulosti a dnes“, ,,Prajem si, aby bolo v Šenkviciach...“ a ďalších. Vedúci
krúžku Martin Lukáč, pracovník Regionálnej rozvojovej agentúry Senec-Pezinok, pre nich
okrem toho pripravuje pracovné listy. V spolupráci s vedením ZŠ Šenkvice, máme ambíciu
postupom času z týchto podkladov pripraviť pracovný zošit a učebnicu regionálnej výchovy pre
Šenkvice.
Spestrením náplne krúžku sú aj besedy s tunajšími pamätníkmi – napríklad p. Petronelou
Brunovskou o šenkvickom nárečí, tvorba vlastného herbára, v blízkej dobe to budú ukážky
tradičnej šenkvickej kuchyne (žiaci budú aktívne pripravovať vytipovaný recept a následne
budú výsledky svojej práce i ochutnávať) a nemôžeme opomenúť ani plánovanú návštevu
obecného múzea či hru na archeológa.
„Mňa osobne veľmi teší živý záujem detí o dianie v obci, jej minulosť i súčasnosť, pričom ma
častokrát milo prekvapia svojím všeobecným prehľadom i znalosťami.“, uviedol Martin Lukáč.
K priebehu krúžku neodmysliteľne patria tiež debaty na rôzne, pre žiakov pútavé témy zo života
obce ako napríklad ,,Prečo Šenkvice nie sú mestom?“ či dokonca ,,Čo všetko má na starosti pán
starosta?“.

Je potešiteľné, že deti majú svoje ušľachtilé záľuby, medzi ktoré rozhodne patrí aj záujem o
vlastnú obec a teda prostredie, v ktorom všetci žijeme a ktoré nás svojím spôsobom formuje.
RRA Senec –Pezinok považuje túto pilotnú iniciatívu za príklad dobrej praxe, ktorý by mohol
inšpirovať aj ďalšie obce v Bratislavskom kraji, ale aj v ďalších krajoch Slovenska. Preto aj
v roku 2017 bude podporovať nielen túto iniciatívu ale aj ďalšie, ktoré pomôžu, aby deti a mladí
ľudia interaktívnou formou budovali svoje povedomie a hrdosť na svoju obec, mesto, región
a krajinu.
Na prípadné otázky Vám ochotne odpovie priamo náš kolega Martin Lukáč, ktorý je
pracovníkom RRA Senec-Pezinok od roku 2015 ako manažér marketingu a vzťahov
s verejnosťou a médiami. Zároveň je študentom Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave,
v študijnom programe ,,Geografia, rozvoj regiónov a európska integrácia“.
V rámci svojej pracovnej činnosti dokumentuje regionálne jedinečnosti vybraných častí
Bratislavského kraja – ktoré sú územím pôsobnosti našej agentúry – a zo zozbieraných
podkladov pripravuje publikácie určené pre zainteresované samosprávy i širokú verejnosť.
Zameriava sa na inovatívne spôsoby výučby tém v oblasti regionálneho rozvoja i regionálnej
kultúry pre deti a mladých ľudí.
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