
Projekt  „Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“ 

 

 Základná škola Rázusova Čadca začala realizovať projekt od 1. júla 2015. 

Škole bol v šk. roku 

2015-16  schválený grant vo výške 9 975,00 EUR na realizáciu projektu 

„Zlepšenie motivácie a kvalita vo vyučovaní anglického jazyka“.  Grant bol 

poskytnutý z programu Erasmus+ (kľúčová akcia KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, 

akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov). 

Projekt je zameraný na metodológiu anglického jazyka, históriu,  geografiu a kultúru 

Severného Írska vo vyššom sekundárnom vzdelávaní, námety vo vyučovaní výtvarného 

umenia na niţšom sekundárnom vzdelávaní a zlepšenie motivácie ţiakov vo vyučovacom 

prostredí. Do projektu mobility sú zapojení 

4 vyučujúci. 

V rámci projektu sa zrealizujú 4 turnusy mobilít.  Prvého turnusu sa  v júli 2015 zúčastnila 

Mgr. Prengelová Vlasta v Belfaste /Severné Írsko/ a v mesiaci august 2015 absolvovala druhý 

turnus Mgr. Slanináková Ivana v Gloucestri /Veľká Británia/. Ďalšie dve mobility 

plánujeme  realizovať v šk. roku 2016 v mesiaci apríl, ktorých sa zúčastnia Mgr. Helešová 

Vlasta v Colchestri /Veľká Británia/  

a Mgr. Maslík Andrej /Portugalsko/ absolvuje mobilitu zameranú na zlepšenie motivácie 

ţiakov vo vyučovacom rostredí. 

 Realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umoţní škole skvalitnenie 

vzdelávacieho  procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov a rozvoj spolupráce školy 

s partnerskými zahraničnými školami. 
 

Učitelia Základnej školy Rázusova sa vzdelávali v zahraničí v rámci projektu Erasmus+  

V rámci projektu Erasmus+ bol naše škole poskytnutý grant na realizáciu 

jednoročného projektu „Zlepšenie motivácie u ţiakov a kvalita vo 

vyučovaní anglického jazyka“. Projekt sme začali realizovať od 1. júla 

2015  v rámci kľúčovej akcie KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov, 

akcia – Mobilita učiacich sa a zamestnancov. 

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť odborné kompetencie našich učiteľov na kurzoch pre 

získanie hodnotných vedomosti a zručnosti  potrebných pre modernizáciu a 

internacionalizáciu školy. V rámci projektu sa zrealizovali štyri turnusy mobilít. Prvého 

turnusu sa v Severnom Írsku, v júli 2015 zúčastnila Mgr. Vlasta Prengelová. Kurz bol 

zameraný na kultúru, rozvíjanie komunikačnej a interkultúrnej kompetencie u ţiakov, ktorá 

im umoţní akceptovať a rozumieť iným kultúram, ich hodnotám a samotnému správaniu. 

Druhého turnusu mobility sa zúčastnila Mgr. Ivana Slanináková v Anglicku, v meste 

Glouchester, v auguste 2015. Kurz bol zameraný na metodológiu anglického jazyka. 

Vyučujúca získala nápady ako implementovať získané vedomosti a zručnosti prostredníctvom 

metódy CLIL v rámci medzipredmetových vzťahov. Podnetné námety pre 

praktické  vyučovanie umenia, designu a mediálnej výchovy metódou CLIL získala 

vyučujúca Mgr. Zuzana Masárová, ktorá sa zúčastnila tretieho turnusu mobility zamestnancov 

školy v Anglicku, v meste Colchestrer, v apríli 2016. Tieto tri mobility boli organizované 

vzdelávacou inštitúciou ISP-Veľká Británia. Poslednú mobilitu absolvoval v apríli 2016 Mgr. 

Andrej Maslík v Lisabone, v Portugalsku. Túto mobilitu organizovala vzdelávacia inštitúcia 

EBC z Fínska. Kurz bol zameraný na zlepšenie motivácie u ţiakov na vyučovaní aj mimo 

vyučovania, i ako zvýšiť emocionálnu stránku jedinca.  Vyučujúci sa stretli s mnohými 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus/579-uitelia-zakladnej-koly-razusova-sa-vzdelavali-v-zahranii-v-ramci-projektu-erasmus


kolegami z európskych krajín, kde si vymenili  informácie ohľadom vzdelávacích systémoch 

vo svojich krajinách. O poznatky a skúsenosti z pracovnej stáţe sa vyučujúci podelili so 

svojimi kolegami formou prezentácie na pracovnej porade a so ţiakmi na vyučovacích 

hodinách formou diskusií, ale taktieţ pri organizovaní aktivít mimo vyučovania. Na škole sa 

uskutočnil workshop na tému Focus on England and Northern Ireland.  Ţiaci mali moţnosť 

ochutnať anglický čaj s mliekom, typické koláčiky-scones s marmeládou a šľahačkou, pozrieť 

si prezentácie o vyučovaní na britských školách, diskutovať o histórii, kultúre a náboţenstve 

krajín. Nechýbalo ani mnoţstvo hier, kvízov a súťaţí pre ţiakov. Vydali sme broţúru pre 

školu s názvom Kreatívne nápady na vyučovaní anglického jazyka a umenia a motivačné 

aktivity pre žiakov. Naša škola je otvorená novým metódam a prístupom vo vyučovaní, k 

spolupráci a zdieľaniu skúsenosti so školami a inštitúciami z európskych krajín. Veríme, ţe 

realizácia projektu vďaka poskytnutému grantu umoţní škole skvalitnenie vzdelávacieho 

procesu, rozvoj odborných kompetencií učiteľov, nadviazanie nových kontaktov pre ďalšiu 

spoluprácu na projektoch Erasmus+ Strategické partnerstvá a rovnako aj na e-twinningových 

projektoch. Uskutočnené aktivity sú uverejnené aj na našej a fb stránke škole. 

 

 



 
 

 Európa je multikultúrny priestor bez hraníc, v ktorom ţije mnoho národov 

a národností. Kaţdý je iný, všetci sme rôzni, preto hľadáme cesty, ako 

v mieri, úcte a ohľaduplnosti v tomto priestore navzájom spolunaţívať. 

Jedným zo spôsobov hľadania tejto cesty sú na školách aj medzinárodné 

projekty. 

    Našej škole bol schválený grant v rámci projektu Erasmus+, Strategické partnerstvá škôl vo 

výške 105 320,00 eur na realizáciu projektu Erasmus + s názovom „Beware of Endless 

Wealth, Art is revising European Values!“ . Projekt bude trvať 24 mesiacov, začína sa 

21.09.2016 a končí 20.09.2018. Naša škola bude spolupracovať so školami z Litvy, Turecka, 

Španielska a Rumunska. Základným cieľom projektu je podpora morálnych hodnôt 

prostredníctvom umenia. Súčasťou projektu je 5 vzdelávacích aktivít so ţiakmi – mobilít, 

v kaţdej krajine partnera jedna. Náš projekt je inovatívny a poukazuje na progresívny pohľad 

na vzdelávanie. Našim ţiakom pomôţe získať zručnosti nielen v morálnych hodnotách 

prostredníctvom umenia, ale i v oblasti tímovej práce, sociálnych zručnostiach a konverzácii 

v anglickom jazyku. Všetkých 5 krajín spoločne vytvorí výučbový materiál (DVD) 

prostredníctvom metódy   CLIL pre vyučovanie občianskej náuky, hudobnej výchovy, 

výchovy umením v spojení s anglickým jazykom. 

     Veríme, ţe náš projekt dosiahne svoj cieľ, ţe ţiaci získajú nové skúsenosti, záţitky, ktoré 

pomôţu pri rozvoji ich empatie, tolerancie a ohľaduplnosti a v budúcnosti vytvoria Európu 

priateľskú pre všetkých jej obyvateľov. 

Umenie dokáže spájať  

    V dňoch 13. – 17. marca 2017 sa v našej škole uskutočnilo medzinárodné 

stretnutie ţiakov a učiteľov v rámci projektu Erasmus+. 

     Naša škola i mesto sa stali hostiteľmi pre dvadsaťosem  hostí z rumunskej, 

španielskej, tureckej a litovskej školy. Toto stretnutie bolo prvou mobilitou 

v rámci projektu. 

Počas piatich dní sme rozvíjali priateľstvo a spoluprácu prostredníctvom 

umenia – sochárstva. Tvorivé workshopy v našej škole, ale i v Kysuckej galérii v Oščadnici, 

návšteva kultúrnych stánkov v našom meste, stretnutie s pánom primátorom, exkurzia do 

Okrasy, to je len niekoľko bodov bohatého programu, ktorí sme pripravili pre našich hostí. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus/665-umenie-dokae-spaja


     Deti našich zahraničných partnerov boli ubytované v rodinách našich ţiakov, kde mali 

moţnosť bliţšie sa zoznámiť so slovenským spôsobom ţivota, zvykmi. 

     Veríme, ţe sa našim hosťom na Slovensku páčilo, za čo patrí veľká vďaka nielen vedeniu 

školy a učiteľom, ale aj nepedagogickým pracovníkom,  rodičom, p. Mundierovi i všetkým, 

ktorí nám pomohli pri realizácii projektu. Ďakujeme! 

 

Prvé nadnárodné stretnutie PROJEKTU Erasmus+ v Turecku  

V dňoch 15.-18. novembra 2016 sa konalo v Akhisare (Turecko) prvé 

nadnárodné stretnutie koordinátorov projektu Erasmus+: „Beware of 

Endless Wealth, Art is Revising European Values“, 2016-1-SK01-KA219-

022538. Riaditeľov a koordinátorov projektu s nadšením privítalo vedenie 

mesta a školy Ülkü Ortaokulu . 

Zástupcovia krajín z Turecka, Slovenska, Litvy, Španielska a Rumunska diskutovali 

o programe a vzájomnej výmene ţiakov medzi krajinami v priebehu rokov 2016-2018. 

Projekt zameraný na rozvíjanie morálnych hodnôt prostredníctvom umenia je rozdelený na 5 

častí – stretnutí. Kaţdá časť zahŕňa jeden druh umenia spojený s morálnou hodnotou. 

Slovensko: sochárstvo/priateľstvo. Španielsko: dráma/spravodlivosť. Litva: hudba/empatia. 

Rumunsko: tanec/tolerancia. Turecko: maľba/rešpekt. 

Zástupcovia krajín sa dohodli na vzájomných výmenách ţiakov - mobilitách. Našu školu bude 

zastupovať 16 ţiakov vo veku 12-14 rokov. Kaţdej mobility sa zúčastnia 4 ţiaci z kaţdej 

krajiny. Ţiaci budú ubytovaní v rodinách projektových partnerov. Prvá mobilita (6 ţiakov) sa 

uskutoční na Slovensku v dňoch 13. -19. marca 2017. 

 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus/624-prve-nadnarodne-stretnutie-projektu-erasmus-vnturecku


Druhá mobilita žiakov ZŠ Rázusova Čadca  

V dňoch 14.- 20. mája 2017 sa skupina šiestich ţiakov a troch vyučujúcich 

zúčastnila druhej mobility v rámci projektu Erasmus+ 2016-1-SK01-KA219-

022538_1 “Beware of Endless Wealth; Art is Revising European Values!” 

 Hostiteľskou krajinou bolo Španielsko, škola Institut Fonts del Glorieta 

v historickom meste Alcover. Cieľom druhej mobility bolo rozvíjať empatiu 

prostredníctvom hudby.  

Ţiaci, ktorí sa zúčastnili mobility, boli ubytovaní v španielskych rodinách, kde rozvíjali 

komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a spoznávali zvyky španielskych rodín.  

Španielski hostitelia pripravili bohatý program. V prvý deň nás privítal riaditeľ školy 

a prezreli sme si interiér školy. Na svojej pôde nás privítal aj primátor mesta. Ţiaci pre nás 

pripravili prehliadku historického centra. V múzeu sme vyrábali odliatok - fosíliu. Deň sme 

ukončili vychádzkou do prírody a nácvikom tradičného katalánskeho tanca.  

Program bol pestrý aj v ďalšie dni: nácvik spoločnej piesne, prezentácie tradičnej i modernej 

hudby účastníckych krajín, návšteva rybárskeho mesta i domova sociálnych sluţieb 

v Tarragone, ochutnávka tradičnej katalánskej kuchyne. Jedným z najväčších záţitkov pre 

ţiakov bola návšteva Barcelony – futbalového štadiónu Nou Camp, Paláca hudby i baziliky 

Sagrada Familia.  

Vyvrcholením celého pobytu bola návšteva parku PORT AVENTURA, ktorý bol spojením 

kultúry, prírodných krás i zábavy. 

Program bol prepojený s aktivitami, ktoré slúţili na dosiahnutie cieľa druhej mobility, a to 

rozvoj a posilnenie empatie prostredníctvom hudobného umenia.  

Mobilita (výmenný pobyt) bola veľkým prínosom nielen pre ţiakov, ale aj pre učiteľov 

a školu, ktorá získala ďalšie skúsenosti v oblasti vzdelávania i medzinárodnej projektovej 

spolupráce. 

 

 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus/675-druha-mobilita-iakov-z-razusova-adca


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt Erasmus+ pokračuje  

“Beware of Endless Wealth; Art is 

Revising European Values!”   

Projekt Erasmus+ pokračuje na ZŠ Rázusova 

Uţ druhý rok pokračuje v našej škole Erasmus+ pod názvom "Beware of Endless Wealth; Art 

is Revising European Values!", v ktorom spolupracujeme so školami v Španielsku, v Litve, v 

Rumunsku a v Turecku. 

V marci 2017 naša škola i mesto začínali projekt ako hostiteľská krajinami. V máji sme 

navštívili školu v meste Alcover v Španielsku a v decembri 2017 sa konala ďalšia mobilita v 

meste Išlauţas, v regióne Kaunas v Litve. 

Naši ţiaci sa zúčastnili rôznych aktivít, workshopov a exkurzií, počas ktorých 

prostredníctvom umenia (sochárstvo, hudba a tanec) rozvíjali svoju empatiu, toleranciu a 

priateľstvo. 

V súčasnosti sa pripravujeme na ďalšiu mobilitu, ktorá sa uskutoční v rumunskom  meste Iasi. 

Táto mobilita je zameraná na dramatické umenie v spojení s morálnou hodnotou-

spravodlivosťou. Preto sme so ţiakmi siedmeho ročníka nacvičili krátku divadelnú hru - 

rozprávku podľa predlohy C.Collodiho rozprávku o Pinocchiovi. 

Rozprávka o Pinocchiovi, ktorú poznajú naši rodičia i starí rodičia, spojila detí s rôznymi 

záujmami i schopnosťami. Pinocchio, drevená bábka, ktorá sa zmení na ţivého chlapca, je za 

svoju neposlušnosť, márnomyseľnosť a nerešpektovanie pravidiel slušnosti potrestaný. V 

royprávke však víťazí dobro a spravodlivosť, a tak i náš Pinnocchio prejde "očistcom" a 

uvedomí si nesprávnosť svojho konania. 

Do prípravy a realizácie divadelnej hry boli zapojení aj ţiaci so špeciálnymi potrebami. Táto 

forma práce s deťmi-dramatoterapia umoţňuje ţiakom so špecifickými potrebami zaţiť pocit 

sebarealizácie a úspechu, rozvíjať fantáziu, tvorivosť a získať sociálne zručnosti. 

Divadelným predstavením sme chceli ukázať aj ostatným školám, ako sa dá vyučovať dráma 

a uplatniť medzipredmetové vzťahy(slovenský jazyk, občianska náuka, etika, výtvarná 

výchova). Pridaním titulkov v anglickom jazyku sme pripojiliaj prácu s informačnými 

technológiami.  Hodiny nácviku divadelnej hry boli ocenené nielen potleskom ţiakov, ktorí sa 

zúčastnili premiéry predstavenia, ale aj radosťou hercov, ktorí za pomoci pedagógov vytvorili 

krásnu divadelnú hru.Tá bola veľkou skúškou zodpovednosti ţiakov, vzájomnej spolupráce a 

sily kolektívu. 

Divadelné predstavenie sme oţivili hudbou, ktorá je úzko spätá s našim projektom. Ţiačky 

šiesteho ročníka zaspievali päť piesní v slovenskom, španielskom, litovskom,  rumunskom  a 

tureckom jazyku ako pozdrav našim  zahraničným priateľom. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus/765-projekt-erasmus-pokrauje


 
 

Mobilita žiakov Erasmus+ v Turecku. 

Posledná mobilita ţiakov sa konala 6-12 mája 2018 v tureckom Akhisare.   Témou mobility 

bolo maliarstvo v spojení s  morálnou  hodnotou  rešpekt.  Naši štyria ţiaci získali cenné 

vedomosti a zručnosti prostredníctvom workshopov spojených  s výstavami maliarského 

umenia, spoznali kultúru krajiny a vymenili si s účastníkmi  krajín zo Španělska, Litvy, 

Rumunska svoje skúsenosti. Na poslednom stretnutí sakoordinátori  piatich krajín dohodli na 

výsledných produktech  projektuVýslednými produktami nášho spoločného projektu  sú 

1. Pieseň o hodnotách (priateľstvo, empatia, tolerancia, spravodlivosť, dráma) 

2.Dráma o spravodlivosti (kaţdá krajina pripravila dramatické predstavenie  s anglickými 

titulkami na tému spravodlivosť),viď.divadelné predstavenie Pinocchio s titulkami na ZŠ 

Rázusova 

https://www.youtube.com/watch?v=8EQCmH8jAzY&t=37s 

3.    Broţúra „Ako implementovať morálne hodnoty do vyučovania umenia“ (broţúra 

obsahuje CLIL hodiny o implementácií morálnych hodnôt do vyučovania anglického jazyka, 

umení ako je sochárstvo, hudba, tanec, dráma a maliarstvo a  námety na workshopy 

spojené              s druhmi  umenia) 

Prengelová V., koordinátor projektu 

https://www.youtube.com/watch?v=8EQCmH8jAzY&t=37s

