PROJEKTY ŠKOLY spracované realizované:
Na škole máme spracované projekty- zapracované do mesačných plánov
1. PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL :
2. PROJEKT Adamko- hravo zdravo :
3. PROJEKT environmentálny - špinďura..
4. PROJEKT Práva dieťaťa
5. PROJEKT Evička nám ochorela
6. Projekt : „Filip v krajine zdravia“ – dopravná výchova
7. Civilná ochrana +Sexuálna výchova
8. Murdolín – zdravotná výchova –ľudské telo

Tento školský rok 2014/2015 zameriame pozornosť na spracovaný
nový projekt :

Projekt ŽELKOVA škôlka
Projekt Želkova škôlka sa zameriava na výchovu a vzdelávanie detí v oblasti
dopravnej výchovy.
Projekt Želkova škôlka sa zameriava ďalej na oblasť bezpečnosti, prevencie
a ochrany zdravia a života ľudí v spojitosti s cestovaním vo vlakoch
a správaním sa na/a v blízkosti železničných tratí. Primárne je projekt určený
pre deti v predškolskom veku. Vďaka svojmu tematickému zameraniu a
vizuálnemu spracovaniu je však vhodný aj pre staršieho detského diváka.
Sekundárne je projekt určený pre pedagógov a rodičov detí ako vhodný
edukačný materiál pri dopravnej výchove. Takisto chce projekt osloviť aj
dospelých a nastaviť im zrkadlo, pretože práve oni sú často zlým príkladom
pre deti tým, že sami nerešpektujú bezpečnostné nariadenia a dávajú tak
nevhodný príklad svojim deťom.
Hlavným cieľom projektu je ilustrovaná kniha a detský desaťdielny
animovano-dokumentárny seriál. Ich zámerom je primeraným spôsobom
varovať deti pred nebezpečenstvami, ktoré im hrozia, keď nebudú dodržiavať
predpisy a zákazy na trati a vo vlaku, poukázať na možné následky ich
neuvážených činov a poučiť ich, ako sa majú správať, keď cestujú vlakom.
Hlavnými hrdinami desiatich samostatných príbehov, ktoré majú v seriáli dĺžku
8 minút, sú dvaja kamaráti – zajko Ajko a ježko Želko.
Zajko predstavuje deti, ktoré svojím či už zlomyseľným alebo neuváženým
správaním ohrozujú život svoj a iných ľudí alebo spôsobujú nemalé materiálne
škody. Zajko sa v každom diele zapletie do nebezpečného dobrodružstva,

ktoré sa, nebyť rôznym šťastným náhodám, môže skončiť tragicky. Zajko nie
je zlý, je len trochu nepozorný a pojašený. Ako veľa detí, ani on si
neuvedomuje dôsledky svojich bláznivých huncútstiev. Múdry ježko ho
vždy poučí, a prostredníctvom neho aj detského diváka, ako sa má nabudúce
správať a čo môže svojím nezodpovedným konaním spôsobiť.
Približne 4 minútová animovaná časť je doplnená o 4-minútovú dokumentárnu
časť, kde budú môcť deti názorne vidieť všetko okolo problematiky daného
dielu (napr. ako prechádzať cez železničné priecestie, ako vyzerajú železničné
mosty, tunely, ako sa opravujú vlaky, atď.).
Projekt realizuje LAVAS, o.z.
viac : http://predskolskyatlas.sk/projekt-zelkova-skolka

Knihu Želkova školka máme už na škole ako aj DVD .
Celú knihu si viete pozrieť s deťmi TU:

http://www.zsr.sk/slovensky/priecestia/kniha-zelkovaskolka.html?page_id=2065

