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

jednoročného projektu pod názvom „Vytváranie multikultúrneho a 

inkluzívneho vzdelávania v školskom prostredí“ 2018-1-SK01-KA101-

046221. Projekt sme začali realizovať od 1. júna 2018  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 nových vedomostí a zručností  potrebných pre modernizáciu a internacionalizáciu 

školy. Štyria vyučujúci absolvovali štyri kurzv v gréckom meste Kalamata prostredníctvom 

organizácie Areadne, ktorá poskytuje celoţivotné vzdelávanie. 

 V októbri 2018 sa Mgr.Vlasta Prengelová zúčastnila kurzu o multikultúrnom vzdelávaní, 

Mgr. Zuzana Masárová sa zúčastnila kurzu o kultúrnej diverzite v školskom prostredí, Mgr. 

Peter Zubka sa zúčastnil kurzu o inkluzívnom vzdelávaní ţiakov a PaedDr. Slamomír Gonek 

absolvoval kurz IKT v multikultúrnom a inkluzívnom vzdelávaní. 

 

Získaním nových kompetencií počas trvania projektu sa v našej škole  viditeľne zlepšila 

sociálna interakcia a zvýšila sa komunikatívna kompetencia v rámci tímovej práce medzi 

ţiakmi, medzi ţiakmi a učiteľmi, sledujeme pozitívnejší prístup k ľuďom i k iným kultúram. 

Počas celého roka boli na škole uskutočnené aktivity pre ţiakov i učiteľov týkajúce sa 

projektu. Vyučujúci uskutočnili nasledujúce workshopy: „Ako môţe byť rovnosť a 

multikulturalizmus prezentovaný v našej škole?“, "Kultúra bez limitov“, "Rešpekt k 

rozdielnostiam" (ţiaci predstavovali kultúru krajiny, z ktorej pochádzajú), blogy; pouţívať 

wiki; "Multikultúrny deň", „Trekking do prírody". O výsledkoch projektu sme informovali 

širokú verejnosť prostredníctvom informačných panelov v škole,  webovej a FB  stránky 



školy.  

           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 

v projektoch Erasmus+ Strategické partnerstvá a rovnako aj v e-twinningových projektoch. 

    

    

Multikultúrny deň na ZŠ Rázusova  

V rámci projektu Erasmus+ s názvom: „Creating Multicultural and Inclusive Environment“ 

2018-1-SK01-KA101-046221 sme na našej škole realizovali multikultúrny deň. Naši ţiaci 

z Ukrajiny, Vietnamu a Číny si pripravili workshopy, počas ktorých predstavili svoje rodné 

krajiny.  

    

Účastníci workshopov sa tak učili písať čínske číslice, spievali  ukrajinskú ľudovú pieseň, 

degustovali tradičnú vietnamskú kuchyňu,  ale mali aj moţnosť nahliadnuť do čínskeho 

šlabikára, zoznámiť sa s čínskou a ukrajinskou menou a klásť zvedavé otázky súvisiace so 

ţivotom detí i dospelých v týchto krajinách. Naši "hostitelia" reprezentovali svoju krajinu v 

tradičnom odeve. Počas multikultúrneho dopoludnia  sme sa dozvedeli  veľa 

zaujímavostí  o kultúre, zvykoch, ţivote v rodine  i  vzdelávaní v Ukrajine, v Číne a vo 

Vietname. Navzájom sme sa učili a poznávali to, čo máme spoločné a čím sa odlišujeme. 

Hľadali sme cestu, kedy sa ľudia navzájom spoznávajú, obohacujú a na základe tohto 

poznania dokáţu spolupracovať a spolunaţívať v mieri a porozumení.  Multikultúrneho dňa 

sa zúčastnili nielen ţiaci našej školy, ale aj rodičia ţiakov. Náš ţivot sa tak obohatil o ďalšie 

záţitky, ktoré prispejú nielen  k rozvoju vzťahov medzi ţiakmi, ale aj k pochopeniu zloţitosti 

nášho sveta. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/ukoncene/erasmus-2018-2019/816-multikulturny-de-na-z-razusova


    

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

Kaţdý je iný, všetci sme rôzni, preto sme hľadáme cesty, ako v mieri, úcte a ohľaduplnosti 

v tomto priestore navzájom spolunaţívať.  

Základné školy zo Slovenska, Španielska, Litvy, Rumunska a Turecka vytvorili spoločný 

Erasmus+ project, KA219 strategické partnerstvá škôl, s názvom "Beware of Endless Wealth; 

Art is Revising European Values!".  Cieľovou skupinou boli ţiaci druhého stupňa základných 

škôl , ţiaci zo znevýhodneného prostredia, ale i ţiaci motivovaní vzdelávať sa v oblast 

umenia..  Náš projekt je inovatívny a poukazuje na progresívny pohľad na vzdelávanie.  

 

Základným cieľom projektu bola podpora morálnych hodnôt 

prostredníctvom umenia. Súčasťou projektu bolo 5 

vzdelávacích mobilít so ţiakmi, v kaţdej krajine partnera jedna, 

kde prostredníctvom workshopov a kreatívnych aktivít získavali 

vedomosti a zručnosti pri rozvíjaní hodnôt, pretoţe hodnoty 

človeka ovplyvňujú jeho ďalší ţivot, vzťah k ľuďom, 

spoločnosti i k sebe samému. Prostredníctvom umenia si ţiaci 

rozvíjali zručnosti v oblasti IKT i v  konverzácií v anglickom 

jazyku. Ako príklady dobrej praxe škôl prinášame tri výstupy z nášho medzinárodného 

projektu. Jedným z nich je spoločná pieseň o morálnych hodnotách „Values Song“ 

 

skladajúca sa z piatich strôf zameraných na priateľstvo, empatiu, toleranciu, spravodlivosť a 

rešpekt, hodnoty formujúce mladých ľudí v Európe. Druhým výstupom je vytvorenie 

výučbového materiálu s názvom „Drama and Justice“ 

https://www.youtube.com/watch?v=ipV386AUlWQ
https://www.youtube.com/watch?v=ipV386AUlWQ
https://www.youtube.com/watch?v=nGQ10qifyMo&t=2276s


 

kde vyučujúci nájdu pripravené CLIL hodiny, námenty na workshopy a aktivity 

s integrovaním druhov umenia (sochárstvo, maliarstvo, dráma, hudba, tanec) v spojitosti 

s vyučovaním morálných hodnôt a anglického jazyka.  Prostredníctvom nášho  projektu 

získali naši ţiaci nové skúsenosti, záţitky, ktoré pomôţu pri rozvoji ich empatie, tolerancie, 

ohľaduplnosti a v budúcnosti vytvoria Európu priateľskú pre všetkých jej obyvateľov. Naši 

ţiaci sa naučili väčšej zodpovednosti voči sebe, iným ľuďom, rešpektovaniu iných národov a 

taktieţ  získali cenné poznatky o  iných kultúrach i náboţenstvách Projekt vytvoril 

predpoklady  pre ďalšie rozvíjanie priateľstva medzi ţiakmi  zapojenými do projektu, ale aj 

predpoklady pre rozvíjanie  tolerancie, rešpektu,  empatie, spravodlivosti v rámci Európy i 

celého sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zimné hry 

Pravidelný pohyb je v ţivote kaţdej ľudskej bytosti veľmi dôleţitý. Pohyb zabraňuje 

odumieraniu svalov a vďaka potu zbavuje telo jedovatých látok. Myslím si, ţe kaţdý človek 

by mal do svojho denného reţimu zahrnúť nejakú športovú aktivitu, ktorá mu príjemne 

zahreje telo, rozhýbe svaly, vyplaví do tela úţasné hormóny šťastia a následne danú osobu 

obdaruje úsmevom a dobrým pocitom zo seba samého. Jóga, aerobik, plávanie, tenis, ... 

moţností je nespočetne. Kto hľadá, ten nájde. 

Naši ţiaci sa zúčastnili Zimných športových hier v Oščadnici, ktoré organizuje primátor nášho 

mesta. Myslím si, ţe spomienky na priateľské povzbudenia a krásny sprievod tajomne 

chladného vetra im pobudnú v srdiečkach navţdy. Radosť z víťazstva sa ligoce v očiach 

kaţdého z nás. Som vďačná všetkým ţiakom našej školy, ktorí sa rozhodli zúčastniť 

a podporiť myšlienku zimných hier. 

(Simona, 9.C) 

 Pohyb 

Z biologickej stránky je naše telo stvorené k pohybu, k ţivotu. Aj keď sa naša doba menila, 

tak ako sa vyvíjalo naše telo, tak sa musela zmeniť aj „úloha“ pohybu. Kedysi to boli len 

ţivočíšne potreby – zháňanie potravy, ochrana, útek. Pohyb bol súčasťou nášho ţivota. Ako 

sme sa vyvíjali, tak sa zmenila aj úloha pohybu. 

No dnes, v modernej dobe, si pohyb uľahčujeme dopravnými prostriedkami - nákup si 

odvezieme „sto“ metrov autom, rodičia vozia deti autom do školy na krátke vzdialenosti, hoci 

lekári dvíhajú varovný prst, ţe sa málo pohybujeme, málo športujeme. 

Nemusíme trénovať ráno a večer kaţdý deň, aby sme si mohli povedať, ţe športujeme. Ide 

o to, ako sa k tomu postavíme. Pohyb a šport by sme mali zakomponovať do nášho 

kaţdodenného ţivota. Napr. vyjsť po schodoch namiesto vozenia sa po schodoch, ísť sa 

s kamarátmi prejsť do prírody,... 

(Danka, 9.B) 

 Šport 

Šport je činnosť, ktorú by sme mali robiť kaţdý deň. Pomocou športu si môţeme oddýchnuť, 

nájsť si nových priateľov s rovnakou zábavou. Športom si zlepšujeme zdravie, a tým dĺţku 

a kvalitu nášho ţivota. Športu či pohybu na čerstvom vzduchu by sme mali venovať najviac 

voľného času. 



Mestá organizujú rôzne športové hry pre mládeţ i pre dospelých. Napr. naše mesto organizuje 

1.júna turnaje v rôznych športových disciplínach pre deti – futbal, floorbal, prehadzovaná, 

basketbal. V zime je to turnaj primátora mesta v zimných disciplínach. 

Naša škola organizuje školskú olympiádu, kde súťaţia proti sebe triedy v kolektívnych 

športoch i individuálnych disciplínach. 

Ponuka je široká a kaţdý si môţe nájsť športovú disciplínu, v ktorej chce vynikať alebo len 

relaxovať a zábavnou formou tráviť voľný čas. 

(Maťo, 9.B) 

 Sto ľudí, sto chutí 

Toto porekadlo určite pozná kaţdý z nás. A hoci je uţ postaršie, stále je aktuálne. Preto sme 

sa rozhodli v našej škole urobiť anketu o najviac a najmenej obľúbené jedlo, ktoré nám varia 

pani kuchárky v našej jedálni. 

A ktoré jedlo je teda najviac a najmenej obľúbené medzi ţiakmi? Na túto otázku nám 

odpovedali ţiaci druhého stupňa . Medzi najobľúbenejšie jedlá patrí kuracie mäso s ryţou, 

špagety, rezeň so zemiakmi, pizza, hranolky. Nechutia nám predovšetkým ryby, lečo, hríby, 

halušky, zemiaková kaša. 

Niektoré výsledky moţno prekvapili, iné nie. Ale určite sa potvrdilo: Sto ľudí, sto chutí.  

(Karolína, 9.A) 

 Pochádzam z juhovýchodnej časti Ázie – z Vietnamu. 

Presťahovala som sa tu, keď som mala iba rok. Svoje znalosti materinského jazyka som si 

rozvíjala komunikáciou s rodičmi. Slovenský jazyk, podľa mňa, je sám o sebe ťaţký. Všetci 

vieme , ţe dieťa sa učí jazyky najrýchlejšie. Slovenčinu som sa naučila v škôlke s pomocou 

učiteliek a kamarátov. Po nástupe do školy som uţ nemala problémy s jazykom. Som rada, ţe 

som sa rýchlo začlenila do kolektívu. Spoluţiaci ma prijali ako cudzinku s inou kultúrou. 

V niţších ročníkoch som mala problém presne preloţiť mame, čo sa dialo alebo bude konať 

v škole. Najmä kvôli tomu, ţe som nemala dobre rozvinutý vietnamský slovník. 

Ţivot na Slovensku sa mi páči, ľudia sú ochotní, milí, ale kaţdý národ má rôznych ľudí, 

a preto sa občas cítim, ako keby som prišla z inej planéty. 

(Natálka) 

 Som z Vietnamu. 

Prišli sme tu vo februári 2017. Mám šestnásť rokov, ale som v 9. ročníku, pretoţe som 

cudzinec, takţe musím chodiť do školy o dva roky menej. Je to pre mňa ťaţké, v škole aj 

v ţivote. Nevedela som po slovensky, ani moji rodičia. Musím sa veľa učiť. V siedmom 

ročníku som sa nemusela učiť všetky predmety ako iní študenti. Pani učiteľky mi dali menej 



úloh. Ale od ôsmeho ročníka doteraz sa musím učiť ako normálny ţiak, lebo potom pôjdem 

na strednú školu. Je to náročné. 

 


