
 



Správa k projektu  „DETI  ČISTIA PLANÉTU“ 

Projekt „Deti čistia planétu“ sme realizovali počas školského roka 2014/2015. 

Konkrétne od apríla do júna 2015. Tento projekt bol splnený na základe 6 aktivít: 

Aktivita č.1 /apríl/ 

 Zhotovili sme informačné nástenky v budove MŠ ako aj na webovom sídle MŠ o 

zámere projektu a o pripravovaných aktivitách, Viď. obr. č. 1 – 2. 

Aktivita č.2 /apríl/    

 Pani riaditeľka zakúpila záhradné pomôcky na upratovanie školského dvora. Viď. 

obr. č.. 3 

 Pani riaditeľka zakúpila pomôcky na pozorovanie života v prírode – zeminu, kríky, 

trvalky - priesady kvetov, semiačka, farby a pletivo pre vytvorenie bezpečného 

pobytu detí v MŠ). Viď. obr. č. 28 - 32 

 Pani riaditeľka zakúpila aj umelý kaučukový povrch na vytvorenie tlmiacich plôch na 

školskom dvore. Viď. obr. č.  4 - 7 

Aktivita č.3 

 Vyrobili sme zástavu - PLANÉTA ZEM, ktorá sa stala školskou zástavou MŠ 

Budapeštianska 1- edukačnú aktivitu vykonali deti a pedagogickí zamestnanci. Viď. 

obr. č.  8 -9 

Aktivita č.4 

 Na školskom dvore MŠ sme previedli edukačné aktivity zamerané na hľadanie a 

pozorovanie hmyzu, spoznávanie stromov, kríkov, sadenie priesad do skleníka. Viď. 

obr. č. 10 -15 

 Prebehla aj výsadba kríkov, kvetov a zelene v areáli  materskej školy. Viď. obr. č. 28 - 

36 

Aktivita č.5 

UPRATOVANIE ŠKOLSKÉHO DVORA 

 Na školskom dvore sme realizovali aktivitu zameranú na upratovanie školského dvora. 

Deti spoločne s učiteľkami a pomocou zakúpených pomôcok (hrable, fúrik, vrecia, 

rukavice) si skrášlili svoje okolie MŠ. Viď. obr. č. 37 - 40 



VYCHÁDZKA DO OKOLIA MŠ, TRIEDENIE ODPADU 

 S deťmi sme realizovali vychádzku do okolia MŠ, kde deti spoločne s p. uč. 

vyhľadávali rôzne druhy odpadkov, ktoré nepatria so verejného priestranstva, ale do 

kontajnera. Pri tejto aktivite deti použili gumené rukavice a vrecia, do ktorých 

umiestňovali odpad. Viedli sme deti k tomu aby triedili odpad, načo sme použili 

farebné zberné vrecia. S deťmi sme viedli rozhovor o tom, aké je dôležité to, aby 

nehádzali odpad na zem, pretože sa znečisťuje naše okolie a že to škodí aj nášmu 

zdraviu. Viď. obr. č. 41 -46 

ZOBRAZOVANIE HMYZU 

 S deťmi sme realizovali aktivitu, prostredníctvom ktorej deti vytvárali pomocou Pet -

vrchnákov hmyz o ktorom nadobudli teoretické poznatky v triede počas edukačných 

aktivít. Viď. obr. č. 47 - 52 

 S deťmi sme realizovali aktivitu, prostredníctvom ktorej deti vytvárali pomocou 

prírodnín (kamene, šišky a zeleň) prírodné obrázky. Viď. obr. č. 53 -58 

TURISTICKÁ VYCHÁDZKA - ŤAHANOVSKÝ LES 

 S deťmi sme realizovali  turistickú vychádzku pri ktorej deti pozorovali trávu, stromy, 

kvety, vtáky, kamene, hlinu - súčasti prírody. Vnímali všetkými zmyslami (čuch, 

sluch, zrak, hmat) javy a deje v prírode, farbu, tvar, zaujímavosti, krásu a čaro prírody. 

Zbierali prírodniny. Viď. obr. č. 59 - 63 

 Na školskom dvore sme využili pohybové aktivity na precvičenie svalstva a 

rovnováhy. Viď. obr. č. 64 - 66 

Aktivita č.6 /jún/ 

 Projekt sme ukončili vyhodnotením projektu, finančným vyúčtovaním a 

fotodokumentácia projektu „Deti čistia planétu“. 

  

Na základe hore uvedených aktivít sme dosiahli ciele projektu: 

 dlhodobé motivovanie detí, prehlbovanie ich poznania, ovplyvňovanie správania sa pri 

ochrane a podpore vlastného duševného zdravia, zdravia rodiny v prepojení so 

zásadami environmentálnej výchovy, 

 zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti, 



 vysvetliť, prečo je dôležitá príroda pre zdravie dieťaťa, a prečo je dôležitá pohybová 

aktivita na čerstvom vzduch 

 vedieť pri ochrane prírody vplyv na zdravie dieťaťa – význam ovocia a zeleniny, 

s cieľom využitia spoločného sadenia priesad – pozorovať klíčenie, rast koreňovej 

zeleniny 

Cieľom projektu „Deti čistia planétu“ bolo zvýšiť množstvo zelene za pomoci deti a ich 

zákonných zástupcov, rozvíjať u detí vzťah k prírode, vnímať krásu prírody prostredníctvom 

vlastnej skúsenosti nadobudnutej pri sadení stromčekov - kríkov, kvetov a semienok do 

kvetináčov. Vypestovať základné návyky ekologického konania, prejaviť vzťah a ochranárske 

postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých 

výrazových prostriedkov. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu (sadenie 

rastliniek).  

Pomocou projektu „Deti čistia planétu“ a zakúpených pomôcok sme u detí rozvíjali 

environmentálne cítenie a vnímanie prírody, ktoré je v súčasnej dobe nevyhnutné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fotodokumentácia /Aktivita č. 6/ 
 

  
 

Obr. č. 1-2 Informačné plagáty o zámere projektu a o pripravovaných akciách a aktivitách na 

škole. /Aktivita č.1/ 

 

 

 
 

Obr. č. 3 Zakúpené záhradné pomôcky na upratovanie školského dvora. /Aktivita č.2/ 



      

 

Obr. č . 4 -7 Zakúpený umelý kaučukový povrch na vytvorenie tlmiacich plôch na školskom 

dvore. /Aktivita č.2/ 



 

 

Obr. č. 8 -9 Výroba triednej zástavy - PLANÉTA ZEM. Edukačnú aktivitu vykonali deti a 

pedagogickí zamestnanci počas akcie - Deň Zeme, ktorá sa uskutočnila dňa 5.5.2015 na 

školskom dvore MŠ Budapeštianska 1. /Aktivita č.3/ 



 

 

 

Obr. č. 10 - 15 Na školskom dvore MŠ sme uskutočnili vypúšťanie motýľov do voľnej 

prírody. Deti pozorovali pohyb motýľov vo voľnej prírode./Aktivita č.4/ 

 



 

  

 

Obr. č.16 - 21 Deti sa zúčastnili exkurzie zameranej na pozorovanie motýľov v prostredí 

botanickej záhrady. /Aktivita č.4/ 



 

 

 

Obr. č. 22 - 27 Sadenie priesad do skleníka v areáli átria - MŠ Budapeštianska 1. /Aktivita 

č.4/ 

 



  

 

Obr. č. 28 – 32 Zakúpené pomôcky na pozorovanie života v prírode (zemina, kríky, trvalky - 

priesady kvetov, semiačka, farby, pletivo pre vytvorenie bezpečného pobytu detí v MŠ). 

/Aktivita č.2/ 



 

 

 

Obr. č. 33 - 36 Výsadba nových tují v areáli  materskej školy. /Aktivita č.4/ 

 



 

 



 

 

 

Obr. č. 37 - 40 Na školskom dvore sme realizovali aktivitu zameranú na upratovanie 

školského dvora. Deti spoločne s učiteľkami a pomocou zakúpených pomôcok skrášľovali 

svoje okolie MŠ.  /Aktivita č.5/  



 

Obr. č.  41 – 46 S deťmi sme realizovali vychádzku do okolia MŠ, kde deti spoločne s p. uč. 

vyhľadávali rôzne druhy odpadkov, ktoré nepatria na verejné priestranstvá, ale do kontajnera. 

/Aktivita č.5/ 



 

 

 

 

Obr. č. 47 – 52 S deťmi sme realizovali aktivitu, prostredníctvom ktorej deti vytvárali 

pomocou Pet -vrchnákov hmyz o ktorom nadobudli teoretické poznatky v triede počas 

edukačných aktivít. /Aktivita č.5/ 



 

 

Obr. č. 53 - 58 S deťmi sme realizovali aktivitu, prostredníctvom ktorej deti vytvárali 

pomocou prírodnín (kamene, šišky a zeleň) prírodné obrázky. /Aktivita č.5/ 



 

 

Obr. č. 59 – 63  S deťmi sme realizovali  turistickú vychádzku pri ktorej deti pozorovali 

trávu, stromy, kvety, vtáky, kamene, hlinu - súčasti prírody. Vnímali všetkými zmyslami 

(čuch, sluch, zrak, hmat) javy a deje v prírode, farbu, tvar, zaujímavosti, krásu a čaro prírody. 

/Aktivita č.5/ 

 

 



 

Obr. č. 64 – 66 Na školskom dvore sme využili pohybové aktivity na precvičenie svalstva a 

rovnováhy. /Aktivita č. 5/ 


