Projektový formulár Participatívny rozpočet Bratislava Nové Mesto 2020
Názov projektu
Vonkajšie učebne telesnej výchovy a pestovateľských prác MŠ Na Revíne

Suma, ktorú žiadate na uskutočnenie projektu v €
5000,Anotácia (krátky opis projektu, cca 1000 znakov)
V dnešnej dobe veľakrát deti nemajú predstavu, čo je všetko potrebné urobiť, kým sa im
zelenina dostane na stôl. Nevedia si predstaviť, že ak sa nebudú starať o zasadenú zeleninu, tak
nevyrastie, nebudú mať zeleninu na jedenie. Projektom chceme deti naučiť, čo je potrebné
všetko urobiť, aby sa dopestovala zelenina, ako je potrebné sa u ňu pravidelne starať, ako sa
následne dopestovaná zelenina môže zúžitkovať – spôsoby prípravy na komzumovanie.
Projekt má aj vzdelávací charaktér, keď učí detí pozorovať prírodu, poznať kolobeh života
v prírode.
Materskej škôlke na Revíne chýba v súčasnosti priestor, kde by sa mohli konať športové
podujatia, futbalový krúžok a hodiny telesnej výchovy. A zároveň by sa dala do poriadku časť
dvora, ktorá je v súčasnosti minimálne využívaná pre svoju neupravenú podobu a to
vybudovaním multifunkčného ihriska.
Popis súčasnej situácie (popíšte súčasný stav, prípadne problém, ktorý chcete riešiť)
Učiteľky v škôlke by radi rozšírili vyučovacie metódy a obohatili ich aj o praktickú časť.
Prostredníctvom starostlivosti o zasadenú zeleninu chcú deti naučiť, čo všetko prebieha od
prípravy prostredia, kde sa bude sadiť, cez zasadenie semienka, starostlivosť o rastlinku až po
jej zber a konzumáciu – ako môžu dopestovanú zeleninu pripraviť na konzumáciu. Že ak chcú
deti zbierať úrodu, musia sa o ňu aj starať. A na to je najlepšie využiť vyvýšené záhony, ktoré
sa umiestnia v areály dvora škôlky. Deti každý deň budú vidieť, ako rastlinka postupne rastie,
že keď sa o ňu starajú tak sa jej darí, ak sa nebudú starať, tak im nič nenarastie. Takouto
starostlivosťou o „svoju záhradku“ ľahšie pochopia aj kolobeh života v prírode.
Materskej škôlke na Revíne chýba v súčasnosti priestor, kde by sa mohli konať športové
podujatia/mohli športovať, cvičiť a kde by mohol prebiehať futbalový krúžok. A zároveň by sa
dala do poriadku časť dvora, ktorá je v súčasnosti minimálne využívaná pre svoju neupravenú
podobu. Dôvod pre umiestnenie ihriska v areály školy:
 zameranie školy na šport – korčuľovanie, futbal, tanečný krúžok
 nevyužitý areál školy, na ktorom nebude problém ihrisko vybudovať,
 veľmi pozitívny prístup vedenia školy i učiteľského zboru k tejto problematike,
 množstvo mimoškolských športových aktivít,
 dosiahnuté výsledky detí v športových súťažiach.
Dnešná doba je typická stratou kontaktu s prírodou.
To sa vo veľkej miere odráža na deťoch, ktoré často krát nechápu, že zelenina a ovocie

pochádzajú z poľa/záhrady a nie zo supermarketu. Mestské deti majú nedostatok príežitostí
užiť si priamy kontakt s prírodou, či už prostredníctvom „hrabania sa v zemi“, pozorovania
kolobehu života v prírode alebo prostredníctvom kultivovania svojho životného prostredia.
Na nás starších vidno dopad odtrhnutosti od prírody a prirodzeného spôsobu života v
narastajúcom strese z práce a neschopnosti odventilovať ho v pokojnejších aktivitách. Zároveň
sa čoraz častejšie objavuje syndróm vyhorenia, ktorý pramení nielen z psychického tlaku
uponáhlaného prostredia, ale aj zo zasypania pracovnými úlohami, kde nieje výsledok
viditeľný.
Nemenej dôležitý je aj problém atomizácie spoločnosti, kedy rodiny či jednotlivci častokrát
fungujú spôsobom škola-práca-domov, pričom opomínajú budovanie vzťahov so širším
okolím.
Riešenie (opíšte riešenie problému a akým spôsobom ho napĺňa predkladaný projekt)
Prostredníctvom vyvýšených záhonov nájdu deti možnosť užiť si prírodu všetkými zmyslami,
pozorovať kolobeh života v prírode, starať sa o svoje prostredia a „zbierať plody svojej práce“,
ktoré následne budú pripravovať na komzumáciu.
Multifukčné ihrisko – cieľom je vylepšiť materiálno-technologické a hygienické podmienky
dvora škôlky a tak zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu a pobytu detí v MŠ.
Cieľom je tiež:
- podporiť rozvoj pohybu a telesnej zdatnosti detí
- podporiť rozvoj a organizáciu športových podujatí pre deti
- podporiť športový krúžok organizovaný v materskej škole
Výsledkom projektu bude vybudované viacúčelové ihrisko s umelým povrchom/betonóvy
povrch, komplexným vybavením pre loptové hry, futbal, tenis,....
Predkladateľ a realizátori projektu (Opíšte konkrétne personálne obsadenie pri projektových
aktivitách, skúsenosti, know – how jednotlivých participantov, určte projektových
koordinátorov)
Silvia Al Zafari – predkladateľ v mene OZ Revinček a koordinátor, nákup
Učiteľky Materskej škôlky na Revíne, Bratislava - spolukoordinátori
Aktivity (Podrobne opíšte jednotlivé aktivity, ich časový rámec a konkrétny spôsob realizácie)
Multifuknčné ihrisko:
1. prípravná fáza projektu (október - december 2019)
- detailné rozpracovanie jednotlivých fáz projektu, propagácia projektu, vypracovanie návrhu
ihriska, výber spoločnosti, ktorá urobí úpravy povrchu, výber spoločnosti na osadenie
podložia multifukčného ihriska
2. realizácia úprav povrchu a osadenie povrchu (marec – máj 2020)
- úprava dvoru – vyrovnanie povrchu, osadenie podlahy multifukčného ihriska
- obstaranie a kúpa malých bránok
Vyvýšené záhony:
1. prípravná fáza projektu (október – december 2019)
- detailné rozpracovanie jednotlivých fáz projektu, obstaranie pracovného náradia a materiálu

potrebného na realizáciu,
2. tvorba vyvýšených záhonov (február - marec 2020)
- budovanie vyvýšených záhonov s pomocou dobrovoľníkov a ich osadenie na dvôr škôlky
- naplnenie vyvýšených záhonov hlinou - dobrovoľníci
3. sadenie a spoločné staranie sa o záhradu (apríl – október 2020)
- trieda 1 – 3 bude mať po jednom vyvýšenom záhone, trieda 4 bude 2 vyvýšené záhony sadenie
Cieľ a výstupy projektu (zadefinujte zmeny, ktoré sa projektom dosiahnu, aké výsledky a
výstupy očakávate)
Multifukčné ihrisko bude využívané na športový krúžok futbal. Ihrisko bude možné
využívať aj počas trávenia detí na dvore škôlky ako aj na organizovanie športových súťaži pre
deti a na hodiny telesnej výchovy.
Prostredníctvom vyvýšených záhonov sa deti bude vzdelávať a rozširovať svoje vedomosti
ohľadne pestovania zeleniny, rastliniek. Naučia sa, čo je všetko potrebné urobiť, aby sa im na
tanier dostala zelenina.
Cieľová skupina (Definujte pre aké skupiny občanov je projekt prioritne určený, kto a akým
spôsobom bude môcť výsledky projektu využívať)
Deti navštevujúce materskú škôlku na MŠ na Revíne
Pokračovanie projektu (Opíšte ako sa výsledky projektu budú udržiavať a ďalej rozvíjať
v budúcnosti.)
Multifuknčné ihrisko bude aj v budúcnosti využívané na športové aktivity deti, ktoré
navštevujú materskú škôlku.
Hrantíky na pestovanie zeleniny, byliniek sa budú využívať každý rok, keď každá trieda bude
mať pridelení svoj hrantík a každý rok na jar si zasadia zeleninu, bylinky a budú sa o ne starať
a učiť sa, ako sa treba starať o záhradku.
Rozpočet (Podrobne rozpíšte jednotlivé položky a spôsob využitia finančných prostriedkov)
Položka
Materiál potrebný na výrobu vyvýšených
záhonov: drevo, klince, substrát, netkaná
textília, syntetické látky na ochranu dreva pred
plesňami a drevokazyvímu hubami, šmirgeľ,…),
hlina
Náradie a detské náradie k vyvýšením
záhonom: detský fúrik, krhle, detské krhle,
lopatky a lopaty, hrabličky, hrable na lístie,
kultivátori, skyprovače pôdy, pracovné rukavice,
zachytávač dažďovej vody,....
Multifukčné ihrisko: stavebná úprava dvora,
osadenie povrchu multifukčného ihriska
Multifukčné ihrisko: obstaranie bránok,
športové náčinie

Suma
350,- EUR

300,- EUR

4.200,- EUR
150,- EUR

