
P.č. Názov projektu Krátka charakteristika predkladaného projektu

Podporené 

sumou

1
Na ceste skutočne aj 

virtuálne

MŠ  - zážitkové vzdelávanie,

1. -5. ročník -  základné vzdelávanie v interaktívnej učebni, praktický výcvik na pojazdnom 

dopravnom ihrisku,

6.- 9. ročník -  základné vzdelávanie v interaktívnej učebni, tréning na interaktívnom 

dopravnom ihrisku a v teréne.

2 944,00 €

2
So Šikuľkou bezpečne 

na cestách

V prvej časti sa deti oboznámia s cestnými dopravnými prostriedkami, dopravnými značkami, 

svetelnou signalizáciou a získajú znalosti o bezpečnom prechádzaní cez cestu. Druhá časť je 

zameraná na problematiku cyklistov a bicyklovania sa detí na cestách. S rodičmi zrealizujeme 

cykloturistické dopoludnie spojené s plnením úloh vyplývajúcich z bezpečnosti na cestách. 

Záver projektu bude patriť Detskému vodičáku, na ktorý  pozveme  aj deti z ostatných MŠ v 

obci.

1 000,00 €

3
Interaktívna cvičebnica 

pre deti

Pedagogickí zamestnanci a žiaci našej školy pripravia „Interaktívnu cvičebnicu pre deti“ - 

pomôcky na prácu s interaktívnou tabuľou. Prezentácie, predvádzacie zošity, kartičky, puzzle, 

jednoduché obrázkové testy o bezpečnosti na cestách.

750,00 €

4

Na chodníku, na ceste  s 

Dopravníčkom 

bezpečne.

Formou  hier, aktivít  a zážitkového učenia so škriatkom Dopravníčkom deti získajú  teoretické  

a na novom dopravnom ihrisku i praktické vedomosti a skúsenosti o pravidlách bezpečnosti 

cestnej premávky. Deti  si budú upevňovať svoje zručnosti na detských  dopravných 

prostriedkoch  a budú aktívnymi spoluautormi edukačných interaktívnych pomôcok (knižka / 

kalendár, dopravné podložky pre Bee- bot, prezentácia v power pointe).

2 000,00 €

5 Deti, pozor červená!

Naučiť deti dodržiavať pravidlá bezpečnosti cestnej premávky, aby sa zabránilo dopravným 

nehodám.

Chceme, aby sa deti na nečakané situácie, ktoré môžu nastať na cestách pripravili pomocou 

hier a piesní.

1 838,00 €

6 Kolieskové kráľovstvo

Prostredníctvom rozprávkovej témy naučiť deti hravou formou pravidlá cestnej premávky, 

vymyslieť hymnu a logo kráľovstva, vytvoriť fotoknihu a obrázkové čítanie s témou doprava, 

opraviť existujúce dopravné ihrisko a zorganizovať spoločný kolieskový deň pre rodičov a deti 

spojený so súťažami v kvíze a v jazde zručnosti.

2 000,00 €

Bezpečne na cestách 2014

Názov žiadateľa

Základná škola s 

materskou školou, 

Pionierska, Gbely

Materská škola Čierny 

Balog - Krám

Základná škola, 

Školská 389, Sačurov

MŠ SKALICA, Nám. 

Slobody, Skalica

Základná škola s 

materskou školou, 

Dunajského, 

Ľubietová

SRRZ-Rodičovské 

združenie

 pri Materskej škole 

Poľná 1 Košice, 

04014



7
Moja prvá kniha o 

dopravných značkách

Prostredníctvom získaných interaktívnych pomôcok pripraviť pre deti aktivity s dopravnou 

tematikou, aktivity zdokumentovať (fotograie, audio a video záznam) a zo získanej 

dokumentácie vytvoriť prezentáciu o dopravných značkách, s nahrávkami detských básní a 

piesní v podaní detí.

1 244,00 €

8

Doprava s 

Volkswagenom v 

Rozprávkove

V rámci projektu vytvoríme didaktické a interaktívne pomôcky z oblasti dopravnej výchovy, na 

ktorých budú participovať aj deti. Zrevitalizujeme dopravné ihrisko, na ktorom budú  deti formou 

zážitkového učenia získavať a  uplatňovať poznatky z oblasti dopravnej výchovy.

2 967,00 €

9 Exnáriček Dopraváčik

Cieľom projektu Exnáriček Dopraváčik je viesť deti počas teoretickej a praktickej výučby 

dopravnej výchovy k disciplinovanosti počas pohybu na cestách a v ich blízkosti. Naučiť ich 

pravidlá cestnej premávky tak, aby si ich v plnej miere a kvalite osvojili. Naša materská škola 

má vytvorené dopravné ihrisko na školskom dvore, na ktorom si overujú získané poznatky a 

ktoré potrebujeme doplniť. V teoretickej časti by sme chceli deťom skvalitniť výučbu novými 

interaktívnymi pomôckami.

1 833,50 €

10
"Dopravné značky, sú 

pre nás hračky"

Prostredníctvom  projektu si žiaci osvoja zásady bezpečného správania sa na ceste podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov ako chodec a cyklista, naučia sa pozorovať svoje 

okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať osvojené návyky v praktickom 

živote.

1 504,00 €

11
Hviezdičky z dopravnej 

výchovy

Projekt má zapojením interaktívnych prvkov do výučby zábavnou formou zvýšiť povedomie o 

pravidlách cestnej premávky a naučiť zásadám bezpečného správania sa a to aj vytvorením 

krátkych animovaných filmov v ktorých bude znázornené správne riešenie nebezpečných 

situácií.

1 850,00 €

12
Alica v krajine 

Premávkovo

Formou príbehu na motív rozprávky "Alica v krajine zázrakov" si žiaci osvojia zásady 

bezpečného správania sa v cestnej premávke, naučia sa pozorovať svoje okolie a 

vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti, budú vedieť aplikovať návyky bezpečného 

správania sa v cestnej premávke v praktickom živote a porozumejú funkciám dopravy ako 

riadenému systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1 200,00 €

13

Či si veľký a či malý, hraj 

sa spolu s nami, s 

dopravnými pravidlami!

Projekt zahŕňa celoškolskú informačnú kampaň (súťaž o hymnu projektu, informačný kútik v 

škole, besedy), interaktívna hra - dopravný milionár, interaktívna kniha krátkych veršovaniek - 

Prevediem ťa pravidlami, básňou, rýmom a veršami.

1 810,00 €

22 940,50 €

Základná škola, 

Chminianske 

Jakubovany 21

Materská škola J. 

Kollára, Malacky

Špeciálna základná 

škola, Pivovarská, 

Ilava

Základná škola, 

Obrancov mieru, 

Detva

Spolu

Združenie Rodičov a 

Priateľov 

Detí Púpava pri  MŠ 

Exnárova, Bratislava

Materská škola, 

Benkova, Nitra

Materská škola, V. 

Clementisa, Prievidza


