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Materské centrum BUDATKO pod záštitou starostu mestskej časti Petržalka

Ing. Vladimíra Bajana a v spolupráci:
❖ so Základnou školou na Holíčskej ulici v Bratislave – Petržalke,
❖ s Miestnou knižnicou v Petržalke,
❖ s Múzeom školstva a pedagogiky,
❖ s divadlom Makile,
❖ s OZ Malíček,
❖ so SZUŠ Prokofievova 5,
❖ s Droby,
pripravilo dňa 20.5.2018 pre všetkých svojich návštevníkov podujatie s názvom:

Cesta po hradoch a zámkoch
z Petržalských ulíc.
Cieľom akcie bolo oboznámenie petržalskej komunity s prostredím, v ktorom žijú –
zoznámenie sa s ulicami Petržalky pomenovaných po hradoch, zámkoch a
kaštieľoch, súčasne aj s históriou našej krajiny a to prostredníctvom krásneho podujatia
plného športových hier a zábavy určeného malým aj veľkým obyvateľom Petržalky.
Na realizácii akcie, ktorú navštívilo 612 zaregistrovaných návštevníkov (300
dospelých, 312 detí) spolu pracovalo 49 dobrovoľníkov a spolu odpracovali 384 hodín
(príprava kulís, príprava náučného chodníka, ako aj samotná realizácia akcie)
Po príchode do areálu školy, kde sa akcia konala, boli účastníci zaregistrovaní, následne
si mohli zakúpiť tombolu a zapojiť sa do prieskumu, z akej ulice daná rodina prišla
(vhodením štuplíka do príslušnej krabičky s názvom petržalskej ulice pomenovanej podľa
hradu alebo zámku). alej nasledovalo stanovište OZ Malíček, ktoré vytvorilo oddychovú
zónu pre mamičky s najmenšími deťmi. V aka spoločnosti “Svetové klbká“ mohli šikovné
maminy uháčkovať z dodaných vĺn štvorčeky pre predčasne narodené deti. Pri OZ Malíček
mala svoje stanovište aj miestna knižnica, kde deti mohli čítať knihy, odpovedať na kvízové
otázky alebo si vytvoriť vlastnú korunu. Miestna knižnica a jej pracovníci nám poskytli
pomoc aj pri realizácii športovo – zábavných stanovíšť, na ktoré nám pripravila súhrn kníh

o vybraných hradoch a zámkoch a na akciu zapožičala výstavu s názvom “Taká bola
Petržalka“. Popri tejto výstave sa návštevníci mohli dozvedieť plno zaujímavostí aj z
náučného chodníka. Pripravili ho členovia MC Budatko, skladal sa z 22 tabúľ a zábavnou
formou podával informácie o histórii zámku, jeho obyvateľoch, funkcii, polohe. Súčasťou
boli aj fotografie z minulých čias a súčasnosti. Súkromná základná umelecká škola
Prokofievova – výtvarný odbor na akciu pripravila výstavu kreslených hradov a zámkov
a bannery, pri ktorých sa mohli deti odfotografovať. Tanečný odbor vystúpil s tancom „Ó
šaty“. Na veľkej lúke v areáli školy bolo rozložených 9 stanovíšť, kde deti museli preukázať
svoju šikovnosť, napr.: Budatínska ulica – zámok Budatín – hádzanie jedla (makety) do veže
princeznej (podľa povesti); Holíčska ulica – zámok Holíč – „sadenie byliniek“ (v záhrade
pestujú 30 druhov bylín). Na každom stanovišti dieťa dostalo pečiatku do hracej karty,
ktorú obdržalo pri registrácii, po vyzbieraní všetkých pečiatok nasledovalo posledné
stanovište, kde na deti čakali kráľ a kráľovná a deti pasovali za rytierov/ princezné. Po
preukázaní sa vyplnenou hracou kartou dieťa dostalo balíček s odmenami od našich alších
sponzorov. Stanovištia doplnili tvorivé dielne, kde deti vyrábali veže z papierových pohárov
alebo si mohli vymaľovať vlastnú „Budatko“ mincu. Atmosféru skvele dopĺňali kostýmy
jednotlivých dobrovoľníkov na stanovištiach, ale aj účastníkov a to nielen detských.
Sprievodnými akciami boli skákacie hrady, vozenie sa na poníkoch a Vnímavé hranie s
Droby (aktivity na báze montessori pedagogiky) a maľovanie na tvár. Svoje aktivity pre
deti pripravil aj jeden zo sponzorov – PSS so svojim lišiakom. V rámci hlavného programu
vystúpilo divadlo Makile so svojou hrou o starých a nových predmetoch. Na realizáciu hry
zapožičalo historické predmety Múzeum školstva a pedagogiky. Na záver sa losovala
tombola, kde sa nám v aka sponzorom akcie podarilo vytvoriť krásnych 35 cien a 1
bonusová – spoločenská hra Cesta po hradoch a zámkoch Slovenska, ktorú do tomboly
venovalo MC Budatko.
Projekt sa podarilo zrealizovať podľa plánu aj v aka našim sponzorom

Tento projekt sa uskutočnil v aka finančnej
podpore Nadácie ZSE
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