Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia 06.04.2016
Sicher unterwegs/ Bezpečne na cestách
P.č.

Názov žiadateľa/
Mesto

Základná škola s
materskou školou,
Trnková 1, 851 10
1 Bratislava - Jarovce

Miesto realizácie

Materská škola
Trnková 4,
Bratislava - Jarovce

ŽiadateľNázov projektu
kraj

BA

Rodičovské združenie Materská škola SNP 1,
pri MŠ SNP, SNP 1, 900 900 28 Ivanka pri
2 28 Ivanka pri Dunaji
Dunaji
BA

Krátka charakteristika predkladaného
projektu

Žiadaná
suma
podpory

Chodec, vodič,
cyklista, vie sa
správať na cestách

Ciele: pripraviť deti na samostatný pohyb v
cestnej premávke, s dôrazom na pravo-ľavú
orientáciu, oboznámenie sa so semaforom, s
dodržiavaním pravidiel vidieť a byť videný.
Dobudovať dopravné ihrisko a poskytnúť
deťom možnosť aktívneho pohybu na
kolobežkách a iných dopr. prostriedkoch.

2 300,00 €

Zážitková dopravná
výchova a naše deti

Projekt je zameraný na zážitkové
oboznamovanie sa so základnými pravidlami
cestnej premávky a osvojenie si bezpečnosti
na cestách pre deti. Naša obec nemá
semafory, tak by sme deti rady
prostredníctvom zakúpeného dopravného
ihriska priamou skúsenosťou oboznamovali o
správaní sa v cestnej premávke. Je potrebné
deti oboznamovať so základmi bezpečnosti
na cestách od útleho veku, pretože ako
povedal známi spisovateľ R. Fulghum
"Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som
sa naučil v materskej škole".

2 000,00 €

SRRZ - RZ pri Materskej Materskej škole,
škole, Horná 11, 90081 Horná 11,
3 Šenkvice
90081 Šenkvice

Základná škola s
materskou
školou,Hlavná 299, 925
4 03, Horné Saliby

Materská škola,
M. Nešpora 1365,
5 90841 Šaštín – Stráže

BA

Základná škola s
materskou
školou,Hlavná 299, 925
03, Horné Saliby
Trnava

M. Nešpora 1365,
90841 Šaštín – Stráže

Trnava

Dopraváčik v
lienkinej záhrade

Projekt je zameraný na dopravnú výchovu,
vďaka ktorému si deti za pomoci hier
prirodzene osvoja základy cestnej premávky,
priestorová, ľavo- pravá orientácia. Deti,
ktoré sa zúčastnia tohto projektu si osvoja
základy pravidiel cestnej premávky,
správania sa na ulici a využívaním
dopravného ihriska si overia získané
vedomosti v praxi.
Projektom pripravíme deti orientovať sa v
cestnej premávke hlavne ako chodci a
cyklisti,aby si uvedomili,že sú súčasťou
cestnej premávky a tak na vzniknuté
dopravné situácie v reálnom živote reagovali
správne.Zakúpene kolobežky, odrážadlá,
bicykle a dopravné značky nám budú
pomáhať cieľ realizovať.

Doprava a
budúcnosť, vždy je
hlavná bezpečnosť.

Vybudovaním stabilného dopravného ihriska
pre deti na školskom dvore chceme
dosiahnuť prepojenie pravidelných aktivít
dopravnej výchovy so základmi poskytnutia
prvej pomoci. Poskytnúť deťom vlastnú
skúsenosť s rôznymi dopravnými situáciami.

Dopravné ihrisko

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Občianske združenie
Malí bocianári Základná
Nesvady, Hurbanova 4, škola,Komenského
6 946 51 Nesvady
č.21, 94651 Nesvady

Základná škola s
materskou školu
Ondreja Cabana,
Námestie A. Cabana 36,
7 94106 Komjatice

Základná škola s
materskou školu
Ondreja Cabana,
Námestie A. Cabana
36, 94106 Komjatice

Nitra

Projekt je zameraný k dosiahnutiu správnych
vedomostí,schopností a znalostí v oblasti DV
hravým,zábavným spôsobom,zážitkovým
učením s dôrazom na využiteľnosť pre MŠ s
nadväznosťou na ZŠ. DV je potrebné včleniť
do každodenných činností MŠ,ZŠ v rámci
edukácie a tak predchádzať úrazom,spojiť
teoretické a praktické poznatky detí o
pravidlách cestnej premávky,naučiť ich
základom bezpečného správania sa na
cestných komunikáciách podporiť rozvoj
"Bezpečne a viditeľne ohľaduplnosti voči ostatným účastníkom
na cestách"
cestnej.premávky.

2 500,00 €

Nitra

V projekte Bezpečne na ceste s Rafaelou
stonožkou bude prvoradé, aby deti
spoznávali bezpečnosť na cestách pomocou
zážitkov, interaktívnych hier a rozprávok.
Prostredníctvom príbehu o Rafaele stonožke
budú spoznávať a zdôvodňovať význam
dodržiavania pravidiel cestnej premávky pod
vedením učiteliek, dopravných policajtov,
obecnej polície Komjatíc a taktiež rodičov a
starých rodičov detí.

3 000,00 €

Bezpečne na ceste s
Rafaelou stonožkou

Základná škola s
materskou školou –
Alapiskola és Óvoda,
Školská 7,
8 941 07 Veľký Kýr

Základná škola s
materskou školou
Samuela Štúra, Lubina,
Elokované pracovisko,
Lubina 134, 916 12
9 Lubina

Základná škola s
materskou školou –
Alapiskola és Óvoda,
Školská 7,
941 07 Veľký Kýr

Nitra

S FÍHOU BEZPEČNE
NA CESTÁCH

Základná škola s
materskou školou
Samuela Štúra, Lubina,
Elokované pracovisko,
Lubina 134
Trenčin Pozor na ceste

Projekt zahŕňa dostavbu a rozšírenie
dopravného ihriska v MŠ vo Veľkom Kýre
dopravnými prostriedkami, značkami a iným
vybavením, na základe ktorého deti budú
poznávať bezpečnosť na cestách. S Fíhou
bezpečne na cestách zážitkovým učením sa
zoznámia s pravidlami cestnej premávky pod
vedením učiteliek, policajtov a rodičov detí.
Výtvorenie interaktívnej „bezpečnej cesty s
Fíhou“ v interiéri a v exteriéri.

2 344,40 €

Projekt je zameraný na rozvíjanie
spôsobilostí detí v oblasti dopravnej výchovy,
podpore záujmu detí o dopravu a zlepšenie
bezpečnosti detí v cestnej premávke
vybudovaním dopravného ihriska. Aktivity z
dopravnej výchovy ako prierezovej témy
Štátneho vzdelávacieho programu pre
predprimárne vzdelávanie zaraďujeme do
výchovno-vzdelávacieho procesu počas
celého roka. Realizujeme ich v edukačnej
činnosti v triedach, ale najmä počas pobytu
detí vonku riešením dopravných situácií v
obci.

3 000,00 €

Dopravná výchova v MŠ Bobot sa doposiaľ
realizovala v interiéri hravou formou avšak
bez reálnych pomôcok. Exteriérová forma
vzhľadom na chýbajúce dopravné ihrisko v
širšom okolí je prakticky nemožná. Preto
chceme do výchovy zahrnúť praktickú časť
kúpou prenosného dopravného ihriska. Deti
sa tak budú môcť nielen zúčastniť na
"skutočnej" cestnej premávke ale aj pochopiť
Materská škola Bobot, Materská škola Bobot,
Som súčasťou cestnej umiestňovanie jednotlivých prvkov v cestnej
10 Bobot 63, Bobot 91325 Bobot 63, Bobot 91325 Trenčin premávky
doprave.

3 000,00 €

Prenosné dopravné ihrisko sa bude využívať
v rámci vzdelávacích aktivít na nácvik
správania sa v dopravných situáciách. Deti sa
naučia pochopiť fungovanie dopravy a
pochopiť ich miesto ako účastníka cestnej
premávky. Naučia sa riešiť situácie, s ktorými
sa stretávajú aj vzhľadom na svoje
postihnutie. Nácvikom na dopravnom ihrisku
je možné najlepšie vytvoriť reálne prostredie
v doprave, odbúrať strach z áut a
"neprehľadnosti", ktorú deti vnímajú z
hľadiska veku, výšky a ich postihnutia.

3 000,00 €

Spojená škola sv. Jozefa
int.- Špeciálna základná
škola s materskou
školou sv. Jozefa
internátna, Jašíkova
219,
11 023 54 Turzovka

Spojená škola sv.
Jozefa int.- Špeciálna
základná škola s
materskou školou sv.
Jozefa internátna,
Jašíkova 219,
023 54 Turzovka

Žilina

Na cestách sa
správame opatrne

ZŠ s MŠ Rudolfa
Dilonga,
ZŠ s MŠ R. Dilonga,
Hviezdoslavova 823/7, Hviezdoslavova 823/7,
12 028 01 Trstená
Trstená
Žilina

Na ihrisku na ceste
správame sa
bezpečne

Cieľom projektu je vytvoriť hraciu plochu s
dopravnou tematikou, aby sme formou
zážitkového učenia podporili u detí z MŠ
záujem o dopravnú výchovu .Táto asfaltová
plocha sa nachádza v blízkosti MŠ a je
doposiaľ nevyužitá. Vytvorením upravenej
plochy s vyznačenými cestami, križovatkou a
semaforom získame priestor na praktické
aktivity detí v oblasti dopravnej výchovy, čím
prispejeme k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti
detí.

1 960,00 €

Súkromná materská
škola , P. Mudroňa 32,
13 036 01 Martin

Našou aktivitou je vybudovať dopravné
ihrisko pre deti MŠ, ktorá sa okrem iného
venuje aj dopravnej výchove. Hravou formou
učíme deti bezpečne a zodpovedne sa
správať na cestách a chodníkoch a následne
to využiť v praktických situáciach v živote. V
tomto projekte by sme chceli doplniť náš
Škôlkár - bezpečne na "detský kolesový park" o kolobežky , bicykle,
ceste
dopravné značky a dopravné značenie .

1 800,00 €

Súkromná materská
škola , P. Mudroňa 32,
036 01 Martin
Žilina

Materská škola
Nábrežná 2 Nová Baňa,
Nábrežná 2,
Materská škola
Banská Môj kamarát,
14 968 01 Nová Baňa
Nábrežná 2 Nová Baňa Bystrica bezpečne sa vráť

Projekt je zameraný na rozvíjanie
spôsobilostí detí v oblasti dopravnej výchovy,
podporenie ich záujmu o dopravu, čím
prispeje k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti
detí v cestnej premávke. Veľkým prínosom
bude interaktívnou súťažou s dopravnou
tematikou pre deti upevniť a vytvoriť
modernejší spôsob výučby a aktívne
zapojenie detí s dôrazom na pravo-ľavú
orientáciu a oboznámenie sa so semaforom.
Aktivity z dopravnej výchovy sa zaraďujú do
výchovno-vzdelávacieho procesu dlhodobo a
počas celého roka.

850,00 €

Materská škola Kriváň, Materská škola Kriváň, Banská Na kolesách hravo 15 č. 597, 96204, Kriváň
č. 597, 96204, Kriváň Bystrica bezpečne a zdravo

Projekt počíta s opravou plochy staršieho
dopravného ihriska v areáli školského dvora
našej materskej školy. Dopravné ihrisko sa už
roky nevyužíva na svoj účel, lebo chýba
dopravné značenie, dopravné
prostriedky,ochranné prvky, potrebná je
úprava povrchu ihriska. K skvalitneniu
dopravnej výchovy detí predškolského veku
chceme prispieť zážitkovými aktivitami, ktoré
najlepšie motivujú deti v tomto veku:
interaktívnym a praktickým vzdelávaním,
zameraným na bezpečnosť a ochranu zdravia
na ceste.

2 920,00 €

Materská škola,
Materská škola, Ul. Dr. Elokované pracovisko
Janského č.8, 965 01
A.Kmeťa11, Žiar nad
16 Žiar nad Hronom
Hronom

Materská škola,
gen. Svobodu 744/33,
17 089 01 Svidník

Naším cieľom je hravým spôsobom si
osvojovať pravidlá bezpečného správania v
cestnej premávke. Na existujúcich vzájomne
prepojených plochách na školskom dvore by
sme radi vybudovali dopravné mini ihrisko s
dopravnými značkami a detskými
dopravnými prostriedkami. Chceme aby sa
deti naučili ako sa v modelových dopravných
situáciách správne rozhodnúť v úlohe
chodca, cyklistu či vodiča.

2 500,00 €

Vybudovať dopravné ihrisko v extérieri na
zmysluplné využitie školského dvora.Vytvoriť
prostredie na vzdelávanie dopravnej výchovy
pre každé dieťa a mladé rodiny bez výnimky.
Názorne využiť svetelnú signalizáciu v
dopravno-edukačných aktivitách s dôrazom
na pravo-ľavú orientáciu.V praktickej situácii
uplatniť zásady bezpečnosti cestnej
premávky v roli chodca, kolobežkára,
cyklistu, spolujazdca a budúceho vodiča.
Dopravné ihrisko
Motto" Vidieť a byť videný"-podporiť záujem
"Semafór, nie je fór!" o dopravnú výchovu

3 000,00 €

Banská
Bystrica Hravo a bezpečne

Materská škola,
gen. Svobodu 744/33,
089 01 Svidník
Prešov

Základná škola s
materskou školou,
Hlavná 113/68,
18 08267 Terňa

Rodičovské združenie
pri MŠ Hemerkova 26,
19 040 23 Košice

Materská škola pri ZŠ s
MŠ, Hlavná 113/68,
08267 Terňa
Prešov

Materská škôlka,
Hemerkova 26, Košice Košice

Mamka, ocko,
nemusíte sa o mňa
na ceste báť

Vybudujeme dopravné ihrisko v areáli školy
pre deti z MŠ a 0.roč. ZŠ z obcí školského
obvodu (asi 100 detí), ktoré nemali možnosť
navštevovať MŠ a získavajú základy
bezpečného správania na cestách až teraz.
Veľký podiel tu majú deti zo soc.znevýh.
prostredia dochádzajúce do školy aj verejnou
dopravou. Do výstavby ihriska zapojíme
rodičov a dobrovoľníkov. K výchovným
aktivitám pozveme aj rodičov (a verejnosť),
aby spolu vychovávali k bezpečnému
správaniu deti tak, aby sa o ne mohli menej
báť.

2 900,00 €

Vpravo - vľavo
zvládnem hravo

Projekt je určený pre deti predškolského
veku. Naším cieľom je rekonštrukcia a
dobudovanie dopravného ihriska s
príslušným dopravným zariadením a
dopravnými prostriedkami so zameraním na
dopravno – edukačné aktivity s dôrazom na
vpravo – ľavu orientáciu a oboznámenie sa
so semafórom. Pomocou praktického
vyučovania a zážitkového učenia deti získajú
požadované kompetencie z oblasti dopravnej
výchovy a tým ešte aktívnejšie môžu napĺňať
ciele, ktoré sme si stanovili.

2 998,00 €

Materská škola s VJMÓvoda, Petőfiho 276,
20 076 51 Pribeník
SPOLU

Materská škola s VJMÓvoda, Petőfiho 276,
076 51 Pribeník
Košice

Pripraviť sa! Pozor!
Štart!

Dopravná výchova v predškolskom veku
vychádza zo špecifík celkového poznania
vývinových období u detí. Intenzívne sa
rozvíjajú všetky poznávacie procesy.
Nemáme priestor na vybudovanie ihriska,
plánujeme s nákupom vhodných dopravných
pomôcok. Sú interiérové ako dopravné
koberce, základné dopravné značky,
semafory - pre chodcov a pre dopravné
prostriedky, prechody pre chodcov, stolík na
podložky a rôzné vesty.Nový didaktický
materiál pomôže zmeniť tradičné vyučovanie
na zážitkové.

931,20 €
50 003,60 €

