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Súťažiaci: DeD Michalovce 
 
Počet detí, ktoré vytvorili súťažný model auta: 4 
 
Popis:  
Hlavná myšlienka - zostrojiť automobil - využívajúci obnoviteľné zdroje energie - 
poháňaný slnečnou energiou s cieľom ochrany životného prostredia. Jeho využitie na 
cestných komunikáciách aj na vodných plochách. Materiál - plechovky z nápojov, plošný 
spoj, solárny článok, diódy, akumulátor .... 

Vianočný projekt 2017: Auto budúcnosti 
Súťažné modely z detských domovov 
1. Cena 
Automobil Volkswagen up! spolu s dotáciou 1.000 € na pohonné hmoty, k tomu 
stavebnicu využívajúcu energiu slnka + stavebnicu využívajúcu energiu vody a vzduchu + 
model robotického Lunochodu pre deti zapojené do projektu! 
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Súťažiaci: DeD Martin 
 
Počet detí, ktoré vytvorili súťažný model auta: 7 
 
Popis:  
Deti sa rozhodli vytvoriť model auta budúcnosti na solárny pohon ako aj možnosť pohybu 
auta vo vode – pohon vrtuľa v zadnej časti auta. Pri výrobe použili staré kolieska, z kartónu 
vyrezávali jednotlivé časti karosérie, lepili ich, natierali farbou, zdobili sprejom. Auto 
podsvietili blik. svetielkami.  

 
 

Vianočný projekt 2017: Auto budúcnosti 
Súťažné modely z detských domovov 
2. Cena 
Finančný dar 1.500 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity 
na tému moderných technológií, k tomu stavebnicu využívajúcu energiu vody a vzduchu + 
model robotického Lunochodu pre deti zapojené do projektu 
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Súťažiaci: DeD Holíč 
 
Počet detí, ktoré vytvorili súťažný model auta: 3 
 
Popis:  
Naša "babská" skupina má veľmi rada sladké. Toto bolo motiváciou a víziou na výrobu 
auta budúcnosti. Auto bude vyrobené z perníkového cesta a ozdôb vyrobené našimi 
rúčkami. 

Vianočný projekt 2017: Auto budúcnosti 
Súťažné modely z detských domovov 
3. Cena 
Finančný dar 1.000 € na zakúpenie vzdelávacích pomôcok alebo na vzdelávacie aktivity 
na tému moderných technológií, k tomu stavebnicu využívajúcu energiu slnka + 
stavebnicu využívajúcu energiu vody a vzduchu pre deti zapojené do projektu 
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