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Práve štartuje piate kolo hry S hadom na zebre!
Spolu so začiatkom školského roka 2016/2017 štartuje aj ďalšie kolo zábavno-výchovnej hry
S hadom na zebre. Do tohtoročného jesenného sa zatiaľ prihlásilo sedem škôl zo SR. Väčšina
z nich začne hrať v priebehu septembra a to najmä v období konania Európskeho týždňa mobility
(16. – 22. 9. 2016). Toto kolo bude možné hrať súčasne s súťažou Do školy na bicykli
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organizovanou MDVRR SR , ktorá rovnako podporuje dochádzanie do školy udržateľnou
dopravou.
Zapojené školy od nás dostanú zadarmo materiály pre hru. Môžu sa na nás tiež obracať
s otázkami súvisiacimi s organizáciou hry na škole. Privítame tiež zorganizovanie ďalších
sprievodných aktivít týkajúcich sa ekologickej dopravy a dopravnej výchovy. Návrhy sprievodných
aktivít si môžete pozrieť aj na stránke:
http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/hra/rozsirena-verzia-sprievodne-aktivity/

Obr. 1 Školy zapojené do Traffic Snake Game (S hadom na zebre) v SR
1

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Kde nás môžete stretnúť?
Zaujímate sa o kampaň S hadom na zebre? Chcete sa o nej dozvedieť viac? Zastavte sa za nami
22. septembra v Žiline pri stánku kampane na ulici Vojtecha Spanyola. Budeme tam v rámci Dňa
bez áut. Predvedieme Vám ako hra funguje a vysvetlíme aj ako hru zorganizovať na Vašej škole.
Odpovieme na Vaše otázky alebo Vám prípadne poskytneme materiály pre hru. Viac informácií:
http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/?news=kampan-s-hadom-na-zebre-sa-predstavi-na-dnibez-aut

Zapojte sa do fotosúťaže!
Cestovať do školy pešo, na bicykli alebo autobusom môže
byť zábava. Odfoťte sa s hadom Edom cestou do školy
a fotku nám pošlite na e-mail snake@cdv.cz (v predmete
uveďte „Fotosúťaž s hadom na zebre“). Fotografie zaradíme
do súťaže o cyklopríslušenstvo a ďalšie zaujímavé ceny.
Viac informácií nájdete v letáku:
http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/?news=fotosutaz-shadom-na-zebre

Hrajte on-line pomocou interaktívnej tabule

Ak má vaša škola interaktívnu tabuľu s pripojením na internet, môžete vypĺňať zisťované údaje
online. Pri vypĺňaní tak deti namiesto hlásenia sa k jednotlivým dopravným módom samé kliknú na
tabuli na príslušnú formu dopravy ktorú použili na cestu do školy. Veľkosť bodiek sa po zadaním
vstupov zmení v závislosti od počtu ciest jednotlivými módmi.
K aplikácií pre interaktívnu tabuľu sa ľahko dostanete po prihlásení školy na našu stránku. Vďaka
webovej stránke, každá zapojená škola môže veľmi jednoducho a okamžite merať dopad svojej

kampane. Ak škola zadá údaje o spôsobe dochádzania detí do školy pred, počas a po kampani
online na web, graf okamžite zobrazí dopad kampane.

Zapojte sa do kampane “S hadom na zebre”
Pre informácie o možnostiach zapojenia sa do kampane (ako a kedy) nás mestá, školy a
organizácie zo Slovenska môžu kontaktovať emailom alebo na adrese:
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
Česká republika
Martin Bolo: tsg@cdv.cz , 0907 461 232

Navštívte našu internetovú stránku http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia
a zaregistrujte sa online na http://www.trafficsnakegame.eu/slovakia/registracia/

Sledujte nás
Navštívte národnú webovú stránku kampane: www.trafficsnakegame.eu/slovakia alebo EU
webovú stránku: www.trafficsnakegame.eu
Kampaň „S hadom na zebre“ môžete tiež sledovať na Facebooku:
www.facebook.com/shadomnazebre

Pokiaľ sa chcete prihlásiť k odberu tohto e-spravodaju alebo už ho nechcete dostávať, kontaktujte prosím Martina Bolu na
emailovej adrese tsg@cdv.cz.
E-spravodaj bol vydaný organizáciou Mobiel 21. Preklad do slovenčiny zabezpečilo Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. v mene
medzinárodného projektu Traffic Snake Game Network.

Výhradnú zodpovednosť za obsah tohto dokumentu nesú jeho autori.
Nevyhnutne nemusí odrážať názor Európskej únie. Ani EASME,
ani Európska komisia nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie
informácií obsiahnutých v tomto dokumente.

