
 

1 

Zpráva z projektového dne „Pozóóór, jedu!“ 
 

 

Klíčová aktivita č. 4 v rámci projektu „Bezpečně světem“ 

reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003210 

 

 

Projektový den se konal dne 20. 10. 2022 od 9:00 do 15:00 hodin na území statutárního města Ostravy, 

konkrétně na dopravním hřišti v Ostravě-Přívoze, Hasičském muzeu a při projížďce doubledeckerem po 

významných místech města Ostravy. 

 

Zúčastnily se tři mateřské školy v uvedeném počtu: 

Mateřská škola Ostrava, Lechowiczova 8, příspěvková organizace (22 dětí + 4 učitelé) 

Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace (18 dětí + 3 učitelé) 

Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, 48-100 Głubczyce (25 dětí + 4 učitelé) 

 

Učitelé s dětmi z Polské republiky dojeli na místo konání autobusem, kde se setkali s učiteli a dětmi 

z České republiky. Po srdečném přivítání všechny děti společně zahájily druhý projektový den, tentokrát 

v města Ostrava. Děti byly rozděleny do čtyř smíšených skupin, kdy každá skupina postupně podle 

časového harmonogramu absolvovala jednu z částí projektového dne. 

 

1. Projížďka ostravským doubledeckerem po významných místech města Ostravy 

Děti se ve dvou jízdách svezly ostravskou novinkou – doubledeckerem. Měly možnost poznat město 

Ostrava z jiné perspektivy. Viděli jim známá místa – stadion Bazaly, ZOO, Důl Michal, Novou radnici… 

Pro všechny byla tato jízda velkým a novým zážitkem. 
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2. Program na dopravním hřišti 

Další aktivitou, kterou všechny děti postupně absolvovaly, byl program na dopravním hřišti v Ostravě-

Přívoze. Děti byly nejprve seznámeny s dopravními předpisy a značkami. Když získali potřebné 

teoretické znalosti, vydali se společně do „reálného“ provozu – zapůjčili si koloběžky a tříkolky a podle 

předpisů si trénovali různé dopravní situace. 

 

3. Návštěva Hasičského muzea 

Třetí aktivitou byla návštěva v Hasičském muzeu. To poskytlo dětem nahlédnutí do historie tohoto 

povolání. Děti viděly historické uniformy, vybavení, ale také historickou techniku. Interaktivní formou 

byly seznámeny s reálnými situacemi, které mohou nastat, protože muzeum mělo ve svých expozicích 

i současnou technik a děti si ji mohly samy vyzkoušet. 

 

 

Po ukončení vzdělávací části programu nastal čas společných her na školní zahradě mateřské školy 

Šafaříkova. Před odjezdem děti obdržely drobné dárky v podobě reflexních prvků od společnosti BESIP 

a každá mateřská škola dostala jedno dopravní vozítko na školní zahradu (Taxi, Policie, Hasiči). 

 

Velkou pochvalu si zaslouží všichni zúčastnění. Během všech činností bylo patrné, že děti činnost 

zaujala, aktivně u všech činností spolupracovaly. Poděkování patří také mateřské škole Šafaříkova, která 

poskytla pro děti zázemí, aby měly kde poobědvat, odpočinout si a také si společně pohrát. 
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Všichni odjížděli spokojení a plní dojmů ze zajímavého programu a ze společně stráveného dne. 

 

V Ostravě dne 21. 10. 2022 

 

Za tým všech účastníků Mgr. Šárka Králová, ředitelka MŠ Ostrava, Lechowiczova 8, p. o. 


