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My sme pripravený hrať S hadom na zebre a čo vy?
V tomto školskom roku bude v jarnom období 8 škôl zo Slovenska hrať hru S hadom na zebre.
Novo registrované školy majú stále možnosť požiadať o materiály ku hre. Chceli by sme
kontaktovať učiteľov aj ohľadom ich plánov hrať rozšírenú verziu hry a ich prípadných návrhov
nových aktivít.
Aj ďalšie školy však majú možnosť sa ku hre pripojiť, zaregistrovať alebo nás kontaktovať
s akýmikoľvek otázkami.

Seminár udržateľnej mobility v mestách tento rok aj S hadom na
zebre
Už 28. apríla 2016 sa bude konať v Žiline
Seminár udržateľnej mobility v mestách.
Návštevníci, ktorí sa zúčastnia seminára
sa okrem iného dozvedia viac o
problematike
udržateľnej
mestskej
mobility, o možnostiach rozvoja a podpory
alternatívnej dopravy, o víziách verejnej
osobnej dopravy ale aj o kampani
S hadom na zebre a jej výsledkoch
v tomto a predchádzajúcich ročníkoch.
Diskutovať budú zaujímaví hostia, ktorým
budete mať priestor položiť otázky
z uvedených
oblastí.
Organizátormi
seminára sú mesto Žilina a organizácia
CIVINET Česká a Slovenská republika.

Čísla hovoria samé za seba
Štatistické dáta jasne ukazujú, že kampaň S hadom na zebre zvyšuje podiel udržateľných
dopravných módov na prepravnej práci a znižuje emisie CO2.
V rámci európskych krajín zapojených do kampane došlo k úspore 765 361 kilometrov ciest
automobilom a 123 ton CO2. Podiel udržateľných ciest stúpol zo 62% pred realizáciou kampane na
82% počas kampane. Aj tri týždne po realizácií kampane tento podiel stále dosahoval 79%, čo
predstavuje významný nárast oproti počiatočnému stavu.
V školách na Slovensku vplyvom kampane stúpol podiel udržateľných ciest zo 72,1 % na 86,1 %.
Počet ciest do školy automobilom v zúčastnených školách v SR klesol o viac ako polovicu.
Prosím nezabudnite nám ani tento rok zasielať dáta z vašich škôl. Školy zapojené do kampane by
mali zbierať dáta v období pred, počas a po kampani. Spolu teda za 12 dní v každej zúčastnenej
triede školy.

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

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
Zaujíma Vás čo sa deje v ďalších krajinách zapojených do kampane a siete TSG? Prečítajte si
medzinárodný e-spravodaj.

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.

