Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia október 2017
Zelené vzdelávanie
P.č.

Názov
žiadateľa/
Mesto

Názov projektu Krátka charakteristika predkladaného projektu

1 Základná škola

Eko-záhrada na
Panelke

2 Krasňanko o.z.,

Záhrada pre život

Fándlyho 11
Pezinok

Bratislava

3 Spojená škola

Ekokrúžok na
sv.Františka z Assisi, školskom dvore
Bratislava

4 Materská škola,
Sološnica

Sološnickí
ochranári

Žiadaná suma podpory

Vybudovanie 4 ekozáhradiek, altánku, kompostoviska a
prírod.kuchynky s cieľom : 1/ rozvoja “ekovzdelávania“ na škole 2/
vytvorenia vzdelávacej pomôcky pre žiakov 3/potreby
environmentálnej výchovy a osvety ochrany živ.prostredia 4/ využitia
kompostéra - využitie bio odpadu 5/ začlenenie detí s postihnutím do
tímu
Veľkú záhradu, ktorú máme, by sme radi využili na vytvorenie políčok,
kde budeme s deťmi pestovať zeleninu a aj okrasné rastlinky.
Jednoduchý a praktický spôsob je vytvorenie vyvýšených políčok. Na
ich realizáciu by sme potrebovali zakúpiť drevené dosky, materiál na
ich povrchovú úpravu, spojovací materiál, zeminu na ich naplnenie,
rastlinky a semienka a ďalší drobný materiál.

2 000 €

V škole je veľmi obľúbený ekokrúžok, ktorý má už dlhoročnú tradíciu.
V elokovanom pracovisku na Veternicovej 20 nie je priestor na
realizovanie aktivít krúžku na školskom dvore. Preto by sme chceli na
školskom dvore vybudovať učebňu v prírode, ktorú by žiaci využívali
na ekokrúžku ale aj počas vyučovania prírodovedných predmetov.

2 000 €

Cieľom projektu je formou experimentovania, bádania a pozorovania
skúmať a chápať zákonitosti rastlinnej a živočíšnej ríše a potrebu
ochrany životného prostredia. Starostlivosťou o rastliny vzdelávať a
učiť láske k prírode. Poznávať blízke prírodné okolie a umožniť deťom
aktívne sa zapájať do ochrany prírody v Chránenej prírodnej oblasti
Malých Karpát.

1 896,32 €

500 €

5 Materská škola,

Učíme sa v prírode, Zriadenie prírodovedného kútika s dostupnosťou učebných pomôcok
o prírode a s
poskytne deťom v MŠ väčšiu príležitosť samostatne manipulovať s
prírodou
pomôckami pri pozorovaní, experimentovaní a skúmaní prírodných
reálií. Súčasťou projektu je vybudovanie bylinkovej záhradky, ktorá
bude slúžiť ako učebný priestor i pomôcka.

6 Materská škola

Zelená relaxačná
zóna pre deti

7 Základná škola,

Učenie hrou v našej Cieľom projektu je vytvorenie eko záhrady,vytvorenie a výsadba
záhrade
vyvýšených záhonov na pestovanie zeleniny a ovocia, vytvorenie
bylinkovej špirály s eko jazierkom, skalku s rôznymi druhmi kvetov a
motýlia farma, ako aj hmyzie búdky. U detí sa týmto spôsobom bude
rozvíjať vzťah k práci, prírode a životnému prostrediu pričom záhrada
bude slúžiť aj ako oáza oddychu deti.

2 000 €

8 Základná škola s

Zelený kútik

Projekt je zameraný na zvýšenie záujmu žiakov o podieľaní sa na
tvorbe a ochrane životného prostredia. Škola zrealizuje medzi žiakmi
súťaž o najlepšie návrhy na zveľadenie školského areálu. Najlepšie
návrhy budú v priebehu šk. roka realizované.

2 000 €

Deti, žiaci a študenti sa stretajú v centre, kde trávia plnohodnotne čas
pri voľnočasových aktivitách, Zelená výchova je ďalšia činnosť, ktorá
obohatí všetkých, lebo pestovanie byliniek privedie zúčastnených k
myšlienke ochrany prírody, vzdelávania sa o prírode. Cieľom je
obohatiť vzdelanie všetkých o potrebe liečivých byliniek, ako ich
pestovať, ako ich využiť, ako sa starať o prostredie, v ktorom žijú.

2 000 €

Borský Mikuláš

Šulekovo

Komenského 959,
Senica

materskou školou
Lazy pod Makytou

9 DOMICIL združené BYLINKOVANIE
sociálne služby, OZ,
Partizánske

Počas denných aktivít v prírode nášho areálu chceme vytvárať u detí
pozitívny vzťah k faune a flóre. Ochraňovať vtáctvo, hmyz, rastliny a
životné prostredie.Spoznávať a bádať i malú mikroflóru v prírode. Učiť
deti že kyslík, ktorí pomocou stromov a kríkov získame, je veľmi
dôležitý pre život . Vysadiť stromy, kríky vŕbové halúzky, revitalizovať
trávnik a zavlažovanie zo zachytenej dažďovej vody.

1 852,70 €

2 000 €

10 Občianske

Medová záhrada

združenie
SLNKOTVOR, Lúčky

Zámerom nášho projektu je premeniť nevyužívanú časť školského
areálu na oázu plnú bylín, ovocných stromov a včiel, kde sa budú môcť
deti prakticky naučiť ako žiť v súlade s prírodou. Cieľom je vytvoriť
prírodnú ekoučebňu, kde sa naučia starostlivosti o včielky,
medonosné byliny a dreviny, ako aj permakultúrne pestovať plodiny.
Zároveň tam budú prebiehať exkurzie pre všetky cieľové skupiny.

11 Základná škola s

2 000 €

Na všetky tvoje
Projekt je zameraný na získavanie vedomostí zo života včiel, ich
materskou školou, choroby - včela liek uplatnenie v praxi. Deti vojdú priamo do deja úľa. Ponúkneme
Lomná 36
ti vyrobí
zážitkový program pre školákov v rámci včelárskeho krúžku s
tématikou včiel. Žiaci v celotelových kombinézach nahliadnu do úľa a
zoznámia sa so životom včiel, s ich prácou, s osadenstvom úľa. Žiaci
budú mať na starosti úle, o ktoré sa budú spolu s miestnym včelárom
starať
Zajačik - môj
Radi by sme rozšírili školskú záhradu o chov králikov s dostatočne
12 Základná škola
M.R.Štefánika 17, kamarát
veľkým výbehom, do ktorého by mohli žiaci vojsť a mať priamy
Žiar nad Hronom
kontakt so zvieratami. Úlohou žiakov by bolo vypracovať projekty a
informačné tabule o stavbe tela, chove a starostlivosti o králiky, ktoré
by boli umiestnené vo výbehu. Rovesníckym vzdelávaním upozorniť
na pravidlá a zásady chovu králikov a správnu manipuláciu s nimi.

2 000 €

13 Základná škola

Školská farma

Cieľom projektu je založiť malú školskú farmu so záhradkou a sadom.
Chceme deťom dopriať kontakt s rastlinami i zvieratkami. Vytvorený
priestor bude slúžiť žiakom, škôlkarom i obyvateľom mesta. Budú sa
tu odohrávať rôzne vzdelávacie a relaxačné aktivity detí s dôrazom na
pestovanie i drobnochov.Školská farma poskytne priestor pre pobyt v
prírode a rôzne vzdelávacie programy.

2 000 €

14 Cirkevná spojená

Permakultúrna
záhrada s náučným
chodníkom a
vonkajšia zelená
EKOtrieda

V permakultúrnej záhrade, ktorá napodobňuje prírodné ekosystémy,
budú vysadené jedlé druhy drevín a bylín- tzv. jedlý les, jej súčasťou
bude náučný chodník a vonkajšia zelená EKOtrieda. Tieto prvky budú
slúžiť primárne na výučbu biológie, ekológie a na enviromentálne
aktivity vrámci školy aj mesta. Využiť ju budú môcť aj žiaci, rodičia a
učitelia, prípadne verejnosť ako oddychovú zónu.

2 000 €

Pavla Križku
Kremnica

škola Poprad

2 000 €

15 OZ ROMALKA,

Romalka sa učí
separovať odpad.

V záujme eliminácie odpadu sa zábavnou formou priblíži deťom
problematika z oblasti ekológie prostredníctvom názorných ukážok,
aktívneho zapájania detí do vzdelávania a separácie odpadu v prírode.
Projekt sa bude realizovať v úzkej spolupráci so zákl. školou, ktorá túto
aktivitu veľmi oceňuje a podporuje, nakoľko jej žiaci pochádzajú
najmä z nízkej sociokultúrnej lokality, nachádzajúcej sa obci.

1 710 €

16 Základná škola s

Letná ekotrieda

Podporiť kreativitu a aktivitu žiakov v navrhnutí letnej ekotriedy.
Vytvoriť príjemné prírodné zátišie, kde sa budú žiaci interaktívne
vzdelávať. Pravidelnou starostlivosťou budovať v žiakoch pocit
zodpovednosti, starostlivosti a ochrany prostredia, v ktorom
existujeme. Prezentovať projekt verejnosti. Témy týkajúce sa projektu
budú začlenené vo vyučovacích hodinách aj poobedňajších aktivitách.

2 000 €

Košice

materskou školou,
Maurerova 14,
Krompachy

SPOLU

29 959,02 €

