
Mateřská škola Orlová –Lutyně Okružní 917 okres Karviná, příspěvková organizace 

Hodnocení projektu 
„ Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici“ 

 
 Ve dnech od 16. 6. 2016 - 17. 6. 2016 se v Mateřské škole Orlová- Lutyně Okružní 917, 

uskutečnil projekt s názvem „Jak se chovat na ulici, na hřišti i na silnici“. Celkem se 
zúčastnilo 80 dětí mateřských škol a 40 žáků základní školy U Kapličky 959 z Orlové. 
 

 Zúčastnily se děti z MŠ Okružní 917, MŠ Husova 1211, MŠ Karla Dvořáčka 1228, MŠ Na 
Vyhlídce 1143, MŠ Lutyňská 400 a děti 1. tříd ZŠ U Kapličky 959 z Orlové. 
 

 Hravou a soutěživou formou se děti seznamovaly s dopravními značkami a pravidly 
silničního provozu, získávaly povědomí o nebezpečí, se kterým se mohou na silnici setkat.  
Seznámily se se základy poskytování první pomoci, kam se v případě potřeby obrátit o 
pomoc, koho a jakým způsobem přivolat.  
 

 Všechny zúčastněné školy si mohly v průběhu týdne vyzkoušet jízdu v autíčkách na 
dopravním hřišti s reakcí na světelnou signalizaci a s dodržováním dopravních předpisů. 
 

 Závěrečné soutěžní dopoledne proběhlo ve třech dnech, zvlášť pro děti mateřských škol a 
zvlášť pro žáky základní školy. Svou soutěž měly i předškoláci ze čtyř tříd MŠ Orlová-
Lutyně Okružní 917. 
 

 Součástí soutěžního klání byly tyto disciplíny: 

- jízda zručnosti 

- dopravní kvíz 

- zásady první pomoci  

- jízda v dopravním provozu  
 

 Všem dětem byly předány odměny (účastnické listy, diplomy), jež byly spolu 
s občerstvením zakoupeny z dotace města Orlová, kterou byl projekt podpořen, dále pak 
děti obdržely reflexní vesty, reflexní pásky, omalovánky s dopravní tématikou a pexesa 
věnované BESIPem. 

 

 Do realizace závěrečné soutěže se zapojilo také 15 žáků z devátých tříd ZŠ U Kapličky 959  
v Orlové, kteří pomáhali při organizačním zajištění soutěže na stanovištích.  

 

V Orlové 24. 6. 2016 
Zpracovala: Svatava Janková, Ivana Papugová - koordinátorky projektu 
Za průběh projektu zodpovídala : Mgr. Marie Bardoňová, ředitelka MŠ 



 

FOTODOKUMENTACE: 

    

JÍZDA ZRUČNOSTI                                                   ZÁSADY PRVNÍ POMOCI 
 
 

    

               DOPRAVNÍ KVÍZ                                       JÍZDA V DOPRAVNÍM PROVOZU 
 
 

    

                 SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ MŠ                                        SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ ZŠ 


