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Konto ORANGE na našej škole 
 
Orange každoročne vypisuje výzvy na tvorbu projektov z rôznych oblastí bežného života. 
Tento rok sa niesol v znamení hesla „Lepšie miesto pre život.“ Aj naša škola bola úspešná 
a tak realizujeme projekt pod názvom „My to vieme a čo Vy?“. Kto sme a čo robíme? Prečítajte 
si v nasledujúcich riadkoch. 

Náš tím tvorí 20 žiakov 
školy. Rozhodli sme sa, 
že budeme pracovať v 
dvoch skupinách. Jedna 
skupina sa bude venovať 
vzdelávaniu občanov v 

poskytovaní prvej pomoci a druhá skupina bude 
realizovať návštevnú službu osamelých starých 
ľudí, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti s 
príbuznými. Myslíme si, že realizácia tohto 
projektu nám pomôže odborne, ale naučíme sa aj 
ako učiť naše okolie od malých detičiek až po 
starých ľudí. Akí sme? V skratke – sme ukecaní, 
spoločenskí, optimistickí, tolerantní, empatickí 
mladí ľudia, ktorí radi podnikajú niečo nové pre 
ľudí okolo nás. 
Dôvodom realizácie projektu je ochrana detí 
a mládeže pred úrazmi v škole a na ulici, ale aj 

nízka úroveň vedomostí 
verejnosti a najmä mladých ľudí 
v poskytovaní prvej pomoci. 
V neposlednom rade je úlohou 
projektu aj zamedzenie osame-
losti starších ľudí, ktoré prinesie 
aj naše obohatenie o skúsenosti 
pri stretnutí so staršími ľudmi. 
Ciele, ktoré by sme chceli projektom dosiahnuť 
sú: prakticky zvládnuť prvú pomoc pri úrazoch a stavoch 
ohrozujúcich život postihnutého, zvýšiť zodpovednosť za 
svoje správanie voči iným, zvýšiť ochranu detí a mládeže 
pred úrazmi, správnou prvou pomocou zabrániť 
komplikáciám a možným úmrtiam, zvýšiť dobré duševné 
zdravie starších ľudí, predísť osamelosti starších ľudí 
žijúcich bez partnera a rodiny.  

Jednou z aktivít v rámci nášho projektu je aj návšteva detí v materských 
školách a školách na prvom stupni. Úlohou našich žiakov je priblížiť 
deťom základy prvej pomoci. Po jednej návšteve v materskej škole nám 
baby napísali nasledujúce riadky: 
 
Cieľom Evičky je naučiť deti v škôlkach ako si môžu aj sami ošetriť malé 
ranky, vážiť si svoje zdravie a nebáť sa lekárov ☺ 
Tak nastal deň, keď sme sa vybrali do jednej zo škôlok. Prišli sme tam 

a otvorila nám pani učiteľka... Priznám sa, že som mala z toho trošku trému alebo strach, keď som sa mala 
postaviť pred deti a niečo im o prvej pomoci povedať. Najprv sme sa predstavili my deťom a potom aj deti 
nám. 
Posadali sme si a začali ukazovať, čo máme v lekárničke. Veľmi sa im to páčilo a onedlho z nás tréma 
opadla, deti sa osmelili a šlo to samo. Ukázali sme im ako si obviazať kolienko a dali im obväzy, nech si to 
vyskúšajú aj oni samé. Boli veľmi šťastné, ako sa tak „hrali“ s obväzmi. Mali radosť z toho, že ich môžu 
naťahovať a hrať sa s nimi, v podstate sa ale učili ako správne obviazať ruku, nohu, prst či hlavu. Deti boli 
veľmi zlatučké a už sme sa tešili na ďalšie stretnutie s nimi. 

Maťa, Maťa, Katka - 1.ZAB 1.ZAA 
Ďalšie informácie o projekte a jeho realizácii sa dozviete na 

webovskej stránke školy, kde si okrem iného môžete pozrieť 

bohatú fotogalériu z projektu a prečítať si aktivity, ktoré sa 

udiali v posledných dňoch. 

 - my projekťáci - 
 


