
 Bezpečne do školy,bezpečne zo školy 

Projekt zameraný na zlepšenie praktických a teoretických                              

vedomostí,zručností a návykov z Dopravnej výchovy s cieľom 

           prispieť k zlepšeniu bezpečnosti detí v cestnej premávke. 

 

 Cieľ projektu :     Snaha dosiahnuť utvrdenie a obohatenie základných vedomostí,zručností 

a návykov  našich žiakov , ktoré sú zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných  

situáciách.Uvedomujeme si,že neúmerný počet dopravných nehôd ktorých sú často účastníkmi deti 

je alarmujúci a preto tejto problematike venujeme zvýšenú pozornosť.Našou úlohou je postupná 

príprava detí na samostatný pohyb v cestnej premávke,či už ako chodcov,alebo cyklistov.Učebné 

činnosti realizujeme v objekte školy,pravidelnými návštevami dopravného ihriska a tiež aj 

v bezpečných priestoroch školského dvora.  Proporcionálne rozvíjame kognitívnu,afektívnu 

i psychomotorickú oblasť výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke.Vekuprimerane vytvárame  

konkrétne situácie a učíme žiakov ich zvládať.Zameriavame sa na praktické cvičenia,uplatňovanie 

skúseností žiakov a aplikáciu návykov bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom 

živote. 

 Cieľové skupiny a lokalizácia projektu : 

Cieľovou skupinou sú predovšetkým žiaci našej školy,konkrétne I.stupňa,ich rodinní príslušníci,užšia 

verejnosť.S výstupmi projektu budeme pravidelne  oboznamovať   v čase konania  triednych  

rodičovských aktívov, materiálmi na priľahlých chodbách tried I.st. a na paneloch vo vestibule 

školy.Rodičia nájdu informácie aj  na webových stránkach našej školy. Cieľovou skupinou sú aj všetci 

zamestnanci našej školy. 

 

  Charakteristika projektu : 

. popis projektu 

Dopravná výchova na ZŠ Holíčska 50 je súčasťou obsahu  vzdelávania ako prierezová tematika ,ktorá 

sa prelína cez všetky resp.takmer všetky oblasti vzdelávania.Aby sme zabezpečili účinnosť 

a neformálnu realizáciu jednotlivých tém snažíme sa o interaktívne a aktivizujúce učebné metódy.Na 

metodických združeniach  a po schválení riad.školy sme si určili  spôsob a čas realizácie prierezovej 

tematiky.Písomne je vyznačená v tématických výchovno-vzdelávacích plánoch  jednotlivých ročníkov.   

Žiakov oboznamujeme postupne so všetkými oblasťami dopravnej výchovy,poskytujeme im základnú 

orientáciu  v pojmoch,praktických činnostiach,názornými ukážkami  ich oboznamujeme s pravidlami 

cestnej premávky.Vedieme žiakov k vytváraniu samostatných  výstupov ako  sú 

postery,prezentácie,skupinové práce,riešenia problémových situácií,dopravné hry,odovzdávanie 



skúseností mladším žiakom,výtvarné práce,dramatizácia modelových situácií,výroba pomôcok  pre 

spolužiakov. 

. výstupy projektu 

Cieľom projektu  bude zapojiť čo najväčší počet žiakov do praktických činností tak,aby starší žiaci 

spolupracovali s mladšími, aby im pomáhali a viedli ich.Praktické činnosti sme pripravili pre ročníky 

1.-2. a 3.-4. Podľa veku sme  pripravovali úlohy pre jednotlivé vekové kategórie.Mladší žiaci sa  viac 

zaoberajú   tvorivými  hravými činnosťami,napr.výrobou dopravného pexesa pre ostatné deti,tak aby 

využívali svoje výtvarné nápady a schopnosti,kreslili  dopravné  prostriedky,modelovali dopravné 

situácie,nakreslili svoju cestu do školy. Starší žiaci – 3.roč. a 4.roč. pripravia prezentácie na tému - 

Moja cesta do školy,ako pomôcku zhotovia súbor základných dopravných značiek,pripravia pre 

všetkých záložky do knihy s dopravnou tematikou,pripravia postery ,vymyslia a pripravia súťaž 

o najlepšieho chodca a o nalepšieho cyklistu na I.stupni.Vo vestibule školy umiestnime najlepšie 

výtvarné práce na tému doprava a bezpečnosť detí.Celý I.stupeň sa, tak ako každý rok, zúčastní 

praktickej výuky na dopravnom ihrisku na Bosákovej ulici.Na propagáciu využijeme aj prezentácie 

žiakov v power-pointe s témou -  Ako sa dostať bezpečne do školy. 

 

 

 

Projekt vypracovala  : Mgr.Danica Banásová 

Zrealizovaný  za milej a účinnej podpory vedenia školy , triednych učiteliek 

a ochotných rodičov žiakov na 1.stupni našej ZŠ. 

 

 

Naše poďakovanie patrí predovšetkým 

Nadácii Allianz,ktorej správna rada 

schválila finančnú podporu tomuto 

projektu. 

                                         Ďakujeme. 


