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Opis projektu: 

Predkladaný projekt bude realizovaný od 27. – 30.5.2012 ako pokračovanie medzinárodnej 
spolupráce s ostravskou základnou školou z Polanky nad Odrou s prispením Fondu zdravia 
mesta Košice, n.f.. Po úspešnom pobyte žiakov 9. ročníkov partnerskej školy z Ostravy 
v septembri 2011, ktorý sa stretol s pozitívnymi reakciami širokého okolia školy 
a predstaviteľov nášho mesta (naši žiaci 9.ročníka sa venovali kamarátom z Čiech nielen 
počas vyučovacieho procesu ale aj v popoludňajších hodinách), vedenie ostravskej školy 
rozhodlo o ďalšej návšteve svojich žiakov u nás v máji 2012. Tento nový projekt by opäť 
umožnil učiteľom aj žiakom oboch škôl urobiť čo-to pre svoje zdravie a zároveň tentoraz 
spoznať i širšie okolie Košíc. Počas týchto dní chceme predstaviť Vyhliadkovú vežu v 
Kavečanoch, Herľany – gejzír, minigolf na Aničke, Jasovskú jaskyňu, Jasov a jeho okolie 
a naše mesto – Hlavnú ulicu. Priamym pokračovaní bude spoločný odchod žiakov našej školy 
spolu s návštevníkmi z Ostravy kde pre nich majú už pripravený program ku Dňu detí pod 
gesciou radnice mesta Ostravy (návšteva radnice s prijatím u nám. primátora mesta Ostravy, 
banského múzea a vítkovických vysokých pecí, športové popoludnie, kúpalisko) v termíne 
30.5.-2.6.2012.  

Ciele projektu: 

Cieľmi projektu sú: pritiahnuť žiakov ZŠ k športu a spoznávanie krás prírody 
a pamätihodností Košíc i ich okolia; odtiahnuť žiakov od počítačov a nahradiť komunikáciu 
prostredníctvom sociálnych sietí, komunikáciou zoči-voči. K ďalším cieľom patrí: budovanie 
priateľských vzťahov so žiakmi zo spriatelenej školy z Polanky nad Odrou (časť Ostravy), 
dostať žiakov od domáceho sedenia pri počítačoch k spoločnému efektívnejšiemu tráveniu 
voľného času medzi svojimi spolužiakmi a kamarátmi, rozvoj športových aktivít, ukázať 
českým žiakom naše mesto s využitím množstva aktivít, ktoré ponúka. 

Učiteľ získa: 

- radosť a nové nadšenie 
- prispôsobenie sa aktuálnej situácii 
- možnosť zapojiť žiakov priamo do tvorby samotného programu návštevy, čím 

zapojí a vtiahne žiakov priamo do deja 



Žiak získa: 

- nadšenie a silnú motiváciu byť súčasťou  
 živého diania 
- nové impulzy pre všetky zmysly 
- možnosť spoluvytvárať tento program 
- môcť viac tvoriť a realizovať sa 
- možnosť lepšie spolupracovať s ostatnými 
- hravou formou tráviť voľný čas 
- vzájomnú konfrontáciu so žiakmi z Čiech 

Harmonogram 

27.5.2012 – nedeľa 

- privítanie českej ZŠ v našej škole – slávnostná večera 

- ubytovanie v škole, florbal, volejbal  a spoločne trávený večer 

28.5.2012 – pondelok 

- Vyhliadková veža Kavečany 

- v blízkom okolí spoločné občerstvenie  

- minigolf Anička 

- Herľany – nár. prírodná pamiatka Herliansky gejzír (program sa prispôsobí erupcii gejzíru) 

29.5.2012 – utorok 

- návšteva Jasovskej jaskyne a spoznanie krás okolia Jasova 

- návšteva historického centra Košíc  

- rozlúčkový večierok  

30.5.2012 – streda 

- odchod českých a aj našich žiakov na ich školu do Ostravy 

 

Výsledky 

Výstupom projektu bude: prehĺbenie medzinárodných vzťahov so žiakmi a pedagógmi ZŠ 
Polanka nad Odrou, vytváranie kladného vzťahu žiakov k daným športovým aktivitám, 
prehĺbenie vzájomného poznávania a kontaktu s rovesníkmi za riekou Moravou a ponúknutie 
zmysluplnej formy trávenia voľného času. 

 


