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Verejné detské dopravné ihrisko v Stupave slávnostne
otvorilo svoje brány novej sezóne
Nadácia Volkswagen Slovakia v spolupráci so Základnou
školou kpt. Jána Nálepku v Stupave znovu po zime
otvorili brány miestneho detského dopravného ihriska.
V pondelok 25. marca spolu privítali jar a odštartovali
výučbu dopravnej výchovy v praxi. Hravou formou
sa malí predškoláci a školáci oboznámili so základmi
dopravnej výchovy a získali praktické skúsenosti
s dopravnými situáciami. Priestor ihriska s rozlohou
4 200 m² dotvára viac ako 70 dopravných značiek, všetky
typy križovatiek, kruhový objazd ako aj cestná
a železničná svetelná signalizácia. Podujatie zavŕšilo
vyhodnotenie súťaže. Všetky deti boli obdarované
praktickými darčekmi, ktoré môžu využiť v každodennom

kontakte s cestnou premávkou. Výstavbu prvého
verejného detského dopravného ihriska na Slovensku
zrealizovala naša Nadácia v spolupráci s mestom
Stupava. Je súčasťou vzdelávacích priestorov
a športového areálu Základnej školy kpt. J. Nálepku. Slúži
aj na organizovanie rôznych odborno-metodických
podujatí a podujatí s dopravno-bezpečnostnou
tematikou. Od jeho oficiálneho otvorenia v máji
minulého roka sa tu už uskutočnilo 41 hodín teoretickej
výučby a 80 hodín praktického nácviku. Ihrisko využívajú
deti z materských a základných škôl, občianske združenia
a široká verejnosť z blízkeho i ďalekého okolia
vo vyhradených časoch aj počas víkendov.
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Využite posledné dni, zapojte sa a vyhrajte
poznávaciu cestu na Madagaskar!

Aj tento rok vás pozývame na tradičnú jarnú
eko-brigádu

Súťaž v tvorbe vedomostných tém do interaktívnych
kioskov Vedomostné ostrovy trvá do 30. apríla. Zapojiť
sa môžu učitelia z ktorejkoľvek základnej školy spolu
so svojimi žiakmi a ich rodičmi a vytvoriť tak viacero
nových tém. Na pomoc vám ponúkame pravidlá súťaže,
videomanuál a špeciálny online formulár na vkladanie
tém. Najlepšie vypracované vedomostné témy sa stanú
súčasťou Vedomostného ostrova a aj jeho online verzie.
O úplnom víťazovi s najlepšou témou rozhodnete online
hlasovaním od 15. do 31. mája. Hlavnou výhrou bude
nezabudnuteľná poznávacia cesta za maskotom projektu,
Lemurom-Emurom, na ostrov Madagaskar.

Nadácia Volkswagen Slovakia vás aj tento rok pozýva
na dobrovoľnícku jarnú brigádu zameranú na skrášlenie
areálu vonkajších školských priestorov. Dňa 4. mája spolu
obnovíme nátery preliezačiek, lavičiek a pieskovísk,
vysadíme nové stromčeky a kvety v areáli Materskej
školy v Martine. V skrášlovaní budeme pokračovať
o týždeň, 11. mája, v areáli Základnej školy I. Bukovčana
v Bratislave, kde okrem iného namaľujeme pneumatiky
a vyčistíme multifunkčné ihrisko. Okrem dobrej nálady
na vás čaká chutný kotlíkový guláš. Príďte aj vy priložiť
ruku k dielu a prekonať tak minuloročný rekord
130 dobrovoľníkov!

Nahliadnite spolu s nami
do sveta automobilov

Máte aj vy doma budúceho
prváčika?

Interaktívna tabuľa pomáha
pri vyučovaní v Trnave

Počas letných prázdnin v období
od 19. do 23. augusta čaká deti
vo veku 12 - 16 rokov týždeň plný
vedy a zábavy. Budú pre nich
pripravené hry, labáky, prehliadky
hál či adrenalínové jazdy.
Prihlasovanie na Automobilovú
Junior Akadémiu (AJA), ktorá bude
prebiehať v závode Volkswagen
Slovakia a na Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave, bude trvať
do 30. júna. Dôležité informácie
s prihlasovacím formulárom
a videom nájdete tu.

Základná škola Ivana Bukovčana
v Devínskej Novej Vsi otvorí
v septembri už ôsmykrát brány
prváčikom, ktorí budú navštevovať
triedu s rozšírenou výučbou
nemeckého jazyka vrátane hodín
s nemeckým lektorom. V prípade
záujmu vás pozývame na zápis detí
do prvého ročníka, ktorý
sa uskutoční 26. apríla od 15:00
do 18:00 a 27. apríla od 08:00
do 12:00 hod. Deň otvorených dverí
sa uskutoční 11. apríla 2019 v čase
od 15:00 do 18:00 hod.

Prostredníctvom
grantového
programu Projekty zamestnancov
Partner, prihlasovanie do ktorého
trvá do 12. apríla, mohol aj dispečer
Dušan Kutálek z Volkswagen Group
Services podporiť žiakov
s mentálnym a viacnásobným
postihnutím Spojenej školy
v Trnave. Práca s interaktívnou
tabuľou prekonáva bariéry, mení
informácie na poznatky a tým
zvyšuje samostatnosť
žiakov pri integrácii
do spoločnosti.
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