Zasadnutie hodnotiacej komisie Nadácie Volkswagen Slovakia marec 2016
Zelená dobrovoľníkom

P.č.

Meno
zamestnanca*

1 Martin Duroška

2 Stanislav Turčan

3 František Póda

Názov žiadateľa/ Mesto Žiadateľ- kraj

Materská škola Západná 2,
Ružinov
Bratislava (BA)

Základná škola Žakovce,
Žakovce 70

ZŠ s MŠ s VJM Mostová

Prešov (KK)

Trnava (GA)

Žiadaná
suma
podpory

Názov projektu

Krátka charakteristika predkladaného projektu

Čarovný chodník

Vytvorenie pocitového chodníka, ktorý bude slúžiť ako prírodná,
názorná pomôcka - prírodná učebňa. Vytvorenie miesta pre edukáciu
a relax ako aj priestoru, ktorý spojí svet detí so sídliska s prírodou a
umožní im vnímať prírodu všetkými zmyslami. Vnímať svoje telo,
rozvíjať lokomočné pohyby , /chôdza na boso na jednotlivých
zložkách/. Týmto projektom chceme u detí vytvárať kladný vzťah k
životnému prostrediu formou zážitkového učenia. Aktívne zapojiť
deti pri tvorbe a starostlivosti o záhradu. Naučiť deti vytvárať
hodnoty a viesť ich k pochopeniu dôležitosti prírody pre človeka.

500,00 €

Zelená
dobrovoľníkom

Výsadba stromčekov a kríkov, úprava skaliek a nasadenie kvetov do
skaliek. Celková úprava areálu školy. Práce spojené s hrabaním a
kosením trávy. Odstránenie vyhynutých tují a nasadenie nových.

500,00 €

Pekná škola

Vytvorenie náučného chodníka s informačními tabuľkami. Dĺžka
chodníka by bola okolo 500-1000 metrov. Vybudovanie chodníku v
parku a vysadenie kríkov a rôznych rastlín. Úprava stromov a kríkov.
Vyčistenie a skrašľovanie okolia.

500,00 €

4 Peter Ižo

Základná škola Hubová

5 Roman Buják

Základná škola Jána Amosa
Komenského,Tvrdošovce Nitra (NZ)

6 Milan Polák

7 Marek Gbur

8 Andrej Hrabko

Materská škola v Kútoch

OZ Aktovka pri Základnej
škole Dolina 43

Žilina (RK)

Trnava (SE)

Košice (KE)

Základná škola s
materskou školou
Križovany nad Dudváhom Trnava (TT)

1. Máme dosť veľký priestor, ktorý môžu deti využívať na pohybovú
aktivitu; 2. Aby bol tento priestor pre deti aj bezpečný - nové
oplotenie, nezávadnosť pieskoviska; 3. Potreba vytvorenia priestoru
Revitalizácia areálu pre oddych a pozorovanie detí rodičmi pri hrách - 2 lavičky; 4. Dať
školského dvora
možnosť deťom realizovať sa pri výbere a výsadbe ovocných stromov
MŠ a ZŠ Hubová
a naučiť ich, ako sa o ne starať- zvyšovanie ekologického povedomia
Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť v areáli našej základnej školy
náučný chodník, ktorého súčasťou by bolo vysadenie vybraných
druhov drevín. Pri každej drevine by sa vytvorila tabuľka so
základnými informáciami o danom strome a vyrobili by sa lavičky z
Náučný chodník
drevených paliet.

300,00 €

500,00 €

Štebotavý vtáčik

Odhlučnenie exteriérového edukačného centra výsadbou drevín,
ktorého súčasťou bude i kŕmidlo a napájadlo pre vtákov. Vtáky v tejto
časti obce majú svojich zástancov v podobe malých detí materskej
školy, ktorá leží v zastavanej časti obce a je z troch strán obklopená
cestami. Každá trieda sa bude starať o jedno napájadlo a jedno
kŕmidlo, ktoré budú rozmiestnené po celej záhrade školy.

500,00 €

Detská oáza

Úprava školského dvora je v tomto roku našou hlavnou prioritou.
Vyučovací proces často presúvame na dvor a tak si plánujeme okolie
školy zveľadiť výsadbou kvetín, stromov a rastlín.

498,00 €

Oživenie školského areálu výsadbou nových rýchlorastúcich
listnatých stromov v blízkosti budovy, ktoré zabránia prehrievaniu
budovy v jarných a letných mesiacoch. Revitalizáciou školského parku
Revitalizácia zelene a priestorov športovísk výsadbou ihličnatých stromov sa vytvorí
v areáli základnej atraktívnejšie prostredie pre deti, vznikne nový priestor s
školy
prirodzeným tienením, vhodným na oddych a hranie detí.

493,00 €

9 Mária Savolová

Ing. Peter
10 Motešický

11 Hrmo Tomáš

Základná škola Nižná Voľa Prešov (BJ)

Skrášlenie okolia školy výsadbou okrasných, liečivých a úžitkových
rastlín a osadením vtáčích kŕmidiel do prostredia. Umožniť deťom
učiť sa v maximálnej miere priamo v prírode, podporiť pozorovanie,
SPOLU ZA KRAJŠIE objavovanie a vnímanie prírody v rôznych ročných obdobiach.
A ZDRAVŠIE
Prebudiť u žiakov, rodičov a spoluobčanov emocionálne vnímanie
PROSTREDIE
prírody a dôležitosť ochrany životného prostredia.

500,00 €

Základná škola s
materskou školou, Čataj

Projekt na revitalizáciu okrasných drevín v areáli ZŠ s MŠ v Čataji
zahŕňa predovšetkým odstránenie starých a vyschnutých stromov blízkosť elektrického vedenia, nebezpečenstvo úrazu, alergény,
znečisťovanie okolia. Súčasne chceme skrášliť tento areál a vysadiť
pozdĺž plota malé ozdobné tuje smaragdy, ktoré budú lepšie
Revitalizácia
udržiavateľné, nevyrastú do veľkej výšky a neznečistia natoľko areál,
okrasných drevín v kde sa pohybujú a trávia veľkú časť dňa deti našej ZŠ s MŠ. Hlavne ale
areáli ZŠ s MŠ
odstránime potenciálne nebezpečenstvo.

500,00 €

Materská škola Oravská
Poruba

Bratislava (SC)

Žilina (DK)

Poďme všetci do
záhrady

Našim projektovým zámerom je revitalizácia a skrášlenie dvora a
školskej záhrady.Spočíva predovšetkým v zakúpení a sadovníckej
úprave okrasných ale aj ovocných drevín, údržbe už osadeného
záhradného náčinia.Plánujeme vybudovať aj oddychový kútiksedenie pri ohnisku.Pod dohľadom Ing. Mikušovej na projekte budú
participovať viaceré subjekty:zriaďovateľ,zamestnanci školy a
rodičovské združenie.

500,00 €

12 Peter Janek

13 Jana Bakošová

14 Rastislav Kupšo

Materská škola Kláštor
pod Znievom

Žilina (MT)

Základná škola s
materskou školou Košeca Trenčín (IL)

Základná škola Staškov
502

Žilina (CA)

Záhradka malého
Golfíka Volkswageníka

Prostredníctvom autíčka "Golfíka" s deťmi vytvoríme rozprávkovú
cestu po areáli MŠ. Projekt budeme realizovať na 2 miestach areálu
MŠ: priamo pri budove vytvoríme okrasnú záhradu z ihličnatých a
listnatých drevín, budeme ju dekorovať dunajským štrkom a
sezónnymi letničkami. Tu postavíme aj drevený okrasný domček garáž pre autíčko Golfíka. Na záhrade vysadíme z drevín tzv: bludisko,
ktoré bude na precvičovanie orientácie detí v priestore a tzv. bylinnú
špirálu (na pestovanie liečiviek).

433,00 €

Zelená telocvičňa

Dopadová plocha pod zostavou rebrín a hrázd nachádzajúcich sa na
školskom dvore nezodpovedá bezpečnostným predpisom, preto
chceme na dopadovú plochu osadiť bezpečnú gumovú dlažbu.
Lavičky na školskom sú už poškodené a je ich málo, preto chceme
lavičky opraviť a osadiť nové. Tiež chceme osadiť nový cvičebný prvok
- kladinu a na záver kútik oživiť výsadbou kríkov a trvanlivých rastlín.

500,00 €

Mladí záhradkári

Cieľom projektu je vysadiť v školskej záhrade ovocné kríky a stromy,
tak, aby tieto činnosti motivovali žiakov k pestovaniu a starostlivosti
o vysadené dreviny. Zároveň žiaci budú tráviť viac času v prírodnom
prostredí. Naučia sa správne narábať s náradím, zasadiť dreviny,
pestovať ich a ošetrovať. Počas roka budú môcť pozorovať vývoj a
rast drevín . Zároveň ich budeme viesť k ekologickému pestovaniu s
využitím kompostu a prírodných hnojív.

500,00 €

15 Mgr. Pavol Fojtík

Základná škola s
materskou školou Angely
Merici, Trnava

16 Břetislav Chmelík

Rodičovské združenie pri
Materskej škole Bzovícka
6, Petržalka

17 Ing.Eva Vicenová

Náš malý svet, občianske
združenie, MŠ Brezová
pod Bradlom

Združenie maďarských
rodičov na Slovensku pri
ZŠ s VJM, ZŠS sVJM
18 Marek Maturkanič Želiezovce

Trnava (TT)

Bratislava (BA)

Trenčín (MY)

Nitra (LV)

Materská škola Slovenské
Žilina (TR)
19 Miroslav Jesenský Pravno

Naše zelené oázy

Prostredníctvom vami poskytnutého grantu chceme revitalizovať
zeleň v areáli školy. Kúpiť nové sadenice krov a rastlín, ktorými
doplníme pôvodnú výsadbu. Taktiež chceme použiť kôru pod stromy
a kríky, a tým skrášliť prostredie športového a relaxačného priestoru.
Zároveň by tento projekt bol pokračovaním práce žiakov vo štvrtom
ročníku, ktorí práve pracujú na vytváraní náučného chodníka Poklady
našej prírody v exteriéri školy.

500,00 €

Malý záhradník

Zapojiť deti do vytvorenia "zelenej zóny" pozostávajúcej zo sadenia
stromov, sadeníc, zeleniny a byliniek, čím sa upevní environmentálna
výchova.

499,10 €

Dýchajme čistý
vzduch - zeléné
pľúca.

Nakoľko sa nachádzame pri hlavnej frekventovanej ceste, cítime
potrebu vytvoriť deťom zdravšie prírodné prostredie.Na základe tejto
potreby by sme chceli vypracovať projekt na protihlukovú a
protiprachovú prírodnú bariéru, pozostávajúcu zo živého plota.

500,00 €

Na školskom dvore sa dlhé roky nachádzalo využité, deťom obľúbené
detské ihrisko. Staré železné hojdačky nevyhoveli normám EU a boli
odstránené. Plánovaná rekonštrukcia dôsledkom finančnej krízy sa
neuskutočnila. Škola z vlastných nákladov postupne sa snaží naplniť
priestor s certifikovanými prvkami. Kúpa a osadenie certifikovaných
zostáv je však pre finančnú náročnosť podmienená získavaním
Deti majú právo na finančných zdrojov. Pri podpore by sa mohlo detské ihrisko doplňiť
hru
ďalšou zostavou.
Projekt je zameraný na úpravu predzáhradky a oplotenia. Chceme
ním skrášliť vstup do areálu. Časť pozemku pokryť fóliou a
kamienkami, doplniť trvalkami, sukulentmi, opraviť a natrieť
Zelená spolupráca oplotenie.

500,00 €

500,00 €

20 Svitek Vladimír

21 Michal Brusák

22 Peter Gedeon

SRRZ-RZ pri Materskej
škole Blatnica

Združenie rodičov
Materskej školy
Švantnerova, Dúbravka

Základná škola Záhorská
Ves

Žilina (MT)

Bratislava (BA)

Bratislava (MA)

Naše deti ľúbime,
školský dvor im
skrášlime

V rámci projektu chceme zvýšiť záujem rodičov, detí a zamestnancov
MŠ o ochranu a tvorbu lokálneho životného prostredia priamou a
aktívnou účasťou na aktivitách zameraných na úpravu, skvalitnenie a
skultúrnenie priestoru areálu materskej školy.

425,00 €

Je radosť byť v
školskej záhrade

Rodičia a starí rodičia sa budeme zúčastňovať na skrášľovaní školskej
záhrady, natieraním oplotenia a budovaním vyvýšených záhonov,
vychovávať deti k starostlivosti o spoločnú školskú záhradu, ktorá
prinesie deťom edukačné možnosti, radosť a potešenie starať sa o
vlastnoručné dopestované rastlinky. Spoločne budeme budovať
prostredie, v ktorom sa naše deti buú cítiť dobre. Edukačnú činnosť
rozšírime o pozorovanie prírody mikroskopom, lupou, budeme
zachytávať jedinečné momenty fotoaparátom.

500,00 €

Ži a uč sa zdravo

Minulý školský rok bolo rekonštruované oplotenie školského areálu.
Školský areál sa nachádza pri exponovanej ceste, ktorá je okrem inej
cestnej premávky cestou, po ktorej jazdia autá k hraničnému
prechodu Záhorská Ves - Angern a späť. Naším cieľom je výsadba
zelene k oploteniu areálu, aby sme zamedzili znečisťovaniu a
eliminovali hlučnosť z tejto ulice. Vybudovali sme novú dlažbu na
školskom dvore, kde by mohli žiaci absolvovať vyučovacie hodiny v
teplejšom období.

500,00 €

23 Jozef Majer

24 Gabriel Ozogány

25 Ján Turňa
Spolu

Obec Častkov, ZŠ Častkov Trnava (SE)
Základná škola s
vyučovacím jazykom
maďarským ŠamorínMliečno
Trnava (DS)

Špeciálna zákadná škola
Čierny Balog

Banská Bystrica
(BR)

Ihrisko pre deti

Pomocou dobrovoľníkov sme začali deťom budovať školské ihrisko.
Do jeho dokončenia potrebujeme doplniť ihrisko živým plotom,
tujami. Upraviť okolie, doplniť ho odpadovými košmi a obnoviť
lavičky, ktoré tam sú. Časť ihriska je nachystaná na výsadbu novej
trávy aby sa zväčšil priestor pre deti. Nové ihrisko bude slúžiť deťom
zo ZŠ a MŠ, ale aj všetkým deťom z obce, ihrisko nezamykáme, deti aj
dospelí si tu vážia to čo je pre nich vybudované.

Spoločne vytvoriť Chceli by sme výsadbou okrasných rastlín, kvetov a stromov vytvoriť
krásne prostredie príjemné prostredie pre deti. Okrem výsadby by sme chceli
pre deti našej školy renovovať a premaľovať lavičky na ihrisku školy.

Bezpečne
športujeme a
pracujeme.

Nové oplotenie, ktoré oddelí ihrisko od školskej záhrady a zároveň
zaručí bezpečnosť žiakov a ochráni ich prácu v školskej záhrade. Staré
oplotenie školského pozemku je značne opotrebované, môže dôjsť k
úrazu žiakov. Oplotenie slúži aj ako oddelenie oddychovej a športovej
časti od úžitkovej plochy, kde sa nachádza školská záhrada. V školskej
záhrade robia žiaci v rámci hodín pracovného vyučovania hriadky,
kde vysádzajú rôznu zeleninu, ktorú potom v jeseň spracúvajú.

500,00 €

500,00 €

500,00 €
12 148,10 €

