
 

Ciele projektu 
Vypracovaním projektu Comenius – Školské partnerstvá s názvom RECYKLOVANIE PRE BUDÚCNOSŤ 

sa naša škola zaradila medzi školy s Medzinárodnou spoluprácou, ktorá bude plniť úlohy 

enviromentálnej výchovy. Projekt v hodnote 18 000 Є je financovaný Európskou úniou a bude sa 

realizovať od septembra 2008 do júna 2010. V spolupráci s partnerskými školami z poľského Žywca, 

rumunského Zalau a tureckého Trabzon sa naši žiaci budú zúčastňovať na plnení cieľov programu, 

ktoré sú stanovené nasledovne: Poznať, že nie všetky odpady sú nepoužiteľné- mnohé je možné 

opakovanie používať a iné sú recyklovateľné. Spoznávať spôsoby, ktoré vedú k ochrane prírody a 

vytváraniu čistého životného prostredia. Vedieť, že uvedomelá spoločnosť si váži svoje životné 

prostredie. Projekt zahŕňa aktivity žiakov, učiteľov, rodičov v spolupráci s inými organizáciami. 

Rozvíjať komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, vytvárať medzinárodné priateľstvá. Spoznávať 

kultúru a históriu zúčastnených krajín. 

 

Školské aktivity 
V mesiacoch október-november 2008 sme začali plniť jednotlivé úlohy projektu konkrétnymi 

aktivitami v našej škole. Žiaci nazbierali cca 10 500 kg odpadového papiera. V jednotlivých 

ročníkoch sa zúčastnili na prednáškach o separácii odpadu spojenej s ukážkami, ktoré viedla 

odborná pracovníčka MsÚ v Čadci Mgr. M. Kučáková. Vo všetkých triedach vytvárali 

estetické a farebne odlíšené separačné nádoby na papier a plasty. Na prírodovedných 

predmetoch žiaci vyrábali ručne recyklovaný papier. V okolí školy vysadili sadenice buku, 

javora, jedle a jaseňa. V rámci enviromentálnej vychádzky vyzbierali odpadky, ktoré po sebe 

zanechali nedisciplinovaní turisti. 
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Slovensko 
Čadca, 29.09.2009 - Zástupcovia delegácie z Rumunska, Poľska a Turecka navštívili dnes 

mesto Čadca, v rámci projektu „Comenius - Školské partnerstvá“ s názvom 

RECYKLOVANIE PRE BUDÚCNOSŤ . Zahraničnú delegáciu privítal na Mestskom úrade v 

Čadci primátor mesta Čadca Jozef Vražel. 

 



ZŠ Rázusová v Čadci sa v rámci spolupráce s partnerskými školami Žywiec, Zalau 

(Rumunsko) a Trabzonu (Turecko) zapojila v roku 2008 do multilaterálneho projektu 

„Comenius“, ktorého cieľom je plniť úlohy environmentálnej výchovy. Spoluprácu ocenil aj 

primátor mesta, ktorý ocenil aktivity a úsilie žiakov ZŠ pri ochrane životného prostredia. 

Poznať, že nie všetky odpady sú nepoužiteľné, spoznávať spôsoby, ktoré vedú k ochrane 

prírody a vytváraniu životného prostredia, vedieť si vážiť svoje životné prostredie, či 

spoznávať kultúru a históriu zúčastnených krajín - to všetko sú ciele, ktoré sme si stanovili pri 

realizovaní spomínaného projektu. 

Hlavným cieľom programu Comenius je podľa slov riaditeľky ZŠ Rázusova Z. Maslíkovej 

zvýšiť a posilniť kvalitu školského vzdelávania. Z.Maslíková: „V rámci medzinárodnej 

spolupráce sa snažíme nielen rozvíjať výučbu jazykov a kultúrne povedomie našich žiakov ,ale 

získavať aj informácie o danej problematike a spôsoboch ich riešenia..“ 

Počas projektu „Comenius“ zrealizujú žiaci ZŠ Rázusova 12 medzinárodných návštev, 

zameraných nielen na históriu a kultúru krajín, ale aj získavanie informácií potrebných na 

naplnenie cieľov spomínaného projektu. 

 

 
 

Poľsko 
V dňoch 24. – 28. 11 2008 sme sa zúčastnili na prvom projektovom stretnutí participujúcich škôl v 

poľskom Žywci. 

Program bol bohatý. 

V prvom rade sme si odovzdali skúsenosti a poznatky z uskutočnených aktivít v jednotlivých školách. 

Súčasťou nášho pobytu bola návšteva a prehliadka 



hydroelektrárne na hore Žár, čističky odpadových vôd v Žywci a návšteva spoločnosti Beskid 

Company, ktorá sa zaoberá separáciou a spracovaním odpadov. 

Získali sme informácie o separovaní odpadov obyvateľmi Žywca a o ekonomických výhodách, ktoré 

pre nich zo separácie vyplývajú. Na hostiteľskej škole 

Gimnazjum nr 1 v Žywci sme sa zúčastnili na workshopoch s enviromentálnou tematikou. Na záver 

nášho pobytu sme spoznali historické centrum Krakowa 

a jeho dominantu – hrad Wawel. Navštívili sme rodný dom pápeža Jána Pavla II. Vo Wadoviciach a 

napokon sme naše zážitky umocnili návštevou soľnej bane 

Wieliczka. 

 

 



 
 

Rumunsko 
Druhý pobyt v rámci projektu sa konal v dňoch 26.4. - 1.5.2009 v rumunskom meste Zalau. Zúčastnili 

sa ho 5 žiaci s 3 vyučujúcimi. Pri plnení úloh projektu nám zúčastnená rumunská strana pripravila 

bohatý program. Okrem aktivít v škole nás oficiálne prijal primátor mesta Zalau, vedúca 

enviromentálnej agentúry a vedúci školský inšpektor. Históriu Rumunska nám priblížili v múzeu  esta. 

Počas pobytu sme sa oboznámili s výrobou papiera a celulóza v meste Dej, navštívili sme botanickú 

záhradu v Jibou. Posledný deň sme všetci zavítali do komunity Slovákov žijúcich v Rumunsku v 

Gemelčičke. Naši rodáci nás prekvapili nielen pestrým programom, tradičným jedlom, ale aj peknou 

slovenčinou, ktorú si snažia zachovať už niekoľko generácií. Tohto spoločného stretnutia sa zúčastnil 

aj honorárny konzul SR v Rumunsku Miroslav Iabloncsik. Pohostinnosť a ochota hostiteľov nás 

sprevádzali celým priebehom, medzi deťmi vznikli nové priateľstvá a v rodinách, kde strávili takmer 

celý týždeň sa cítili ako doma. 

 



 

 
 

 

 


