
Tradície, zvyky , kultúra nášho regiónu. 
 
      
 

 
     Tak znela téma projektu, do ktorého sa naša škola, Základná škola v Ožďanoch, spolu 

s ďalšími školami z rôznych krajín zapojila. Základné školy z Poľska, Španielska, Talianska, 

Turecka a Lotyšska sa spoločne s našou školou rozhodli počnúc školským rokom 2005/2006 

po dobu 3 školských rokov vzájomne si predstavovať históriu, kultúru a tradície svojich 

regiónov. Všetky aktivity začlenené do projektu boli financované z grantu Európskej únie 

v programe Socrates – Comenius 1.(neskôr Program celoživotného vzdelávania) 

     V prvom roku projektu sme absolvovali množstvo rozličných a zaujímavých aktivít: 

vytvorili sme prezentáciu našej školy v anglickom jazyku, krátky anglicko-slovenský slovník 

a deti formou komiksu spracovali jednu miestnu legendu. Zriadili sme si aj projektový kútik, 

v ktorom sme postupne umiestnili  materiály o našich partneroch a ich krajinách, krojované 

bábiky z každého štátu a suveníry prinesené zo zahraničných ciest. Z prideleného grantu sme 

pre prácu na projekte zakúpili DVD kameru a tak sme našim partnerským školám mohli 

predstaviť naše typické predvianočné a vianočné tradície, nahrali sme ľudovú pieseň a takisto 

sme natočili „ návod“ ako zatancovať čardáš. Všetky tieto materiály sme si vymieňali so 

zahraničnými partnermi a v ďalšom roku sa žiaci každej z partnerských škôl mali naučiť tanec 

a pieseň iného štátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nácvik ľudovej piesne – Mgr. I. Sojková a žiaci toho času ešte                      Autor legendy spracovanej vo forme komiksu –    

5. ročníka                                                                                                           M.   Vaclavik, vtedy ešte žiak 6. ročníka 

             

     Okrem týchto aktivít bola  časť udeleného grantu určená na tzv. mobility – cesty do 

zahraničia. V každom roku sa uskutočnili 2 stretnutia partnerov. Úvodné stretnutie sa 

uskutočnilo v Sasso di Castalda v Taliansku v októbri 2005. Bolo to stretnutie riaditeľov škôl 



a koordinátorov projektu. V rámci neho sme navštívili miestnu školu, oboznámili sa so 

školským systémom hostiteľskej krajiny a naplánovali aktivity na celý školský rok. 

 

 Vystúpenie talianskeho folklórneho súboru            Návšteva mesta Matera                                           Delegácie jednotlivých škôl 
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     Druhé stretnutie sa uskutočnilo od 29. mája do 3. júna v Ankare v Turecku. Bolo to tzv. 

projektové stretnutie, ktorého sa zúčastnili nie len pedagógovia – Mgr. M. Valková, Mgr. J. 

Hercegová – ale aj žiaci 9. ročníka: A. Bukovská, J. Doróková, M. Berecz, R. Séleš, ktorí si 

na túto príležitosť pripravili ukážku ľudového tanca rovnako, ako žiaci ostatných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivity v múzeu                                                          Premena Janky, Andrei, Rada a Maťa ☺       Ataturkovo mauzóleum 

 

V septembri roka 2006 sme nadviazali na predchádzajúce aktivity a pokračovali v ďalšej 

práci. Druhý  rok projektu sme začali znova nadviazaním kontaktov s koordinátorom 

v Poľsku a s partnerskými školami v Turecku, Taliansku, Lotyšsku a Španielsku. Hneď potom 

sme sa pripravovali na projektové stretnutie v Lotyšsku, v partnerskej škole v Nukšu, kde nás 

prijali veľmi srdečne. 

Celé stretnutie prebiehalo v príjemnej pracovnej atmosfére a bolo plné rozmanitých aktivít. 

Navštívili sme okolité mestá, historické a kultúrne pamiatky – múzeum chleba, bobovú dráhu 

a iné. Naučili sme sa tancovať lotyšský tanec a zoznámili sme sa typickým krojom. 

 
  

                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodná delegácia                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                   Návšteva školy v Nukšu                                               Bobová dráha                                         

                                                                                                . 

    Po návrate zo stretnutia sme zostavili kuchársku knihu s fotografiami 3 typických 

slovenských jedál, ktorú sme rozposlali partnerským krajinám, varili sme typické národné 

jedlá partnerských krajín na základe receptov, ktoré nám poslali oni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tiež sme sa naučili ľudovú pieseň a tanec partnerských krajín – Talianska a Lotyšska. 

Tanec a pieseň sme potom nahrali na dvd a rozposlali partnerom. Tiež sme nakreslili komiks 

typickej rozprávky a rozposlali partnerom. 

     Na záver 2. roka projektu sme sa zúčastnili ďalšieho projektového stretnutia, tentoraz 

v Novés v Španielsku. V rámci tohto stretnutia sme navštívili hlavné mesto, Madrid, 

historické mesto Toledo, videli sme oblasť La Mancha. Žiaci, ktorí sa stretnutia zúčastnili, 

bývali v rodinách a spolu so svojimi španielskymi „súrodencami“ chodili do školy. Na záver 

sa uskutočnil program, kde sme mali možnosť vidieť španielske ľudové tance a počuť 

tradičné španielske piesne v podaní detí všetkých vekových kategórií a ich učiteľov. Do 

programu prispeli aj žiaci z ostatných partnerských krajín ukážkami svojich tancov a piesní. 

 

 

 

 

 



                                                   

                                                       

 

                                                     Pohľad na mesto Toledo                                  Prijatie u starostu Novés 

 

 

 

 

 

Naši Mišo a Veronika so svojimi                       Socha Don Quichot - Madrid 

„adoptívnymi rodinami“ ☺                                                                                                                        

                                                                                                                                                             Veterný mlyn z regiónu La Mancha 

    Na záver každého  školského roka sme prácu na projekte vyhodnotili pred žiakmi, 

pedagógmi a zástupcami rodičov a miestnej komunity prostredníctvom prezentácie 

a priebežne sme o projekte informovali na stránke www.zsozdany.edu.sk. 

     Tretí a zároveň posledný rok projektu  sme začali netradične - hneď na začiatok školského 

roka sme sa museli zhostiť neľahkej, ale predsa príjemnej úlohy. Bol rad na nás, aby sme 

usporiadali projektové stretnutie pre partnerské školy. Hneď od prvých dní školského 

vyučovania touto úlohou žili všetci – vedenie školy, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci 

a najmä žiaci, veď ich čakala veľká zodpovednosť – prijať do svojich rodín žiakov 

z partnerských škôl.  

     Jednotlivé delegácie začali prichádzať už 14. októbra na letiská do Bratislavy a Budapešti. 

Odtiaľ sa dopravili do Rimavskej Soboty, kde sa dospelí členovia delegácií ubytovali v hoteli 

a deti si prišli vyzdvihnúť „adoptívne“ rodiny priamo na autobusovú stanicu. Samozrejme, 

prvé stretnutia boli rozpačité a nesmelé, ale počas týždňa sa vzťahy upevnili a vytvorili sa 

nové pekné priateľstvá. Dokonca niektorí aj slzili, keď nastal čas rozlúčky, akoby sa lúčili 

s členom rodiny. 

     Program stretnutia bol ozaj pestrý: prijal nás primátor Rimavskej Soboty, starosta obce 

Ožďany, pripravili sme celodenný výlet do Banskej Štiavnice. Ukázali sme našim partnerom 

školu, mali možnosť nazrieť na vyučovacie hodiny a tiež sme mali pracovné stretnutie. 

Uskutočnila sa   Akadémia v Kultúrnom dome v Ožďanoch. V rámci nej žiaci našej školy 

predviedli bohatý a rôznorodý program – ľudové tance, piesne a hry, moderné a spoločenské 

tance, spev, scénické tance. Zapojili sa aj žiaci partnerskej školy zo Sasso di Castalda 

v Taliansku, ktorí predviedli, ako sa naučili tancovať čardáš.   Ďalší deň sme navštívili kaštieľ 

v Betliari, hrad Krásna Hôrka a jaskyňu Domica – toto všetko sa nám podarilo navštíviť 



a ukázať, že aj takáto malá krajina má čo ponúknuť zahraničným návštevníkom. Hostia 

odchádzali plní zážitkov a dojmov, najmä deti si pobyt pochvaľovali a v nejednom oku sa 

zaleskli aj slzy. Bol to týždeň pre všetkých namáhavý, ale môžeme skonštatovať „Stálo to za 

to!“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zábavné aktivity v škole                                          Návšteva Krásnej Hôrky                                           Slávnostná Akadémia                 

 

Aj keď sme mali hlavy plné spomienok zo spoločne stráveného týždňa, už sme naplno začali 

pracovať na ďalších zadaniach projektu a usilovne sme sa začali pripravovať na záverečné 

stretnutie v Poľsku. Hlavne žiaci 9. ročníka mali plné ruky(a nohy) práce, pretože sa museli 

naučiť tancovať lotyšský ľudový tanec. Zvládli to počas hodín tanca, kde sa naučili 

a množstvo iných tancov. Všetko to zvládli na jednotku a tak sme sa 27. mája 2008 vybrali do 

Poreby Spytkowskej. Počas 6 dní strávených v hostiteľskej škole sme sa všetci zúčastnili 

rôznych  aktivít, z ktorých najväčší úspech mali skupinové zamestnania zamerané na ľudový 

tanec, spev, výtvarné práce, športy a hry. Žiaci i pedagógovia spoločne plnili dané úlohy. 

Jednou z nich bolo učenie sa ľudových tancov. Žiaci a učitelia jednotlivých partnerských škôl 

učili ostatných ľudovému tancu svojej krajiny. Každý z ľudových tancov bol už sčasti pre 

každého známy, ale predsa sa táto aktivita nezaobišla sa bez smiechu.  Po jej ukončení boli 

všetci na seba hrdí, že ju zvládli. Najmä sa všetci tešili, ako v záverečnom programe predvedú 

práve nacvičenú polku. Tieto aktivity boli sprevádzané výletmi do okolia a spoznávaním 

histórie Poľska. Na všetkých najväčší dojem urobila návšteva bývalého koncentračného 

tábora v Osvienčime. 

Posledný večer bol záverečnou bodkou za celým stretnutím. Spoločné vystúpenie 

partnerských škôl sa uskutočnilo sa v spoločenskej sále obce. Prítomní boli miestni obyvatelia 

a aj predstavitelia miestnych a regionálnych úradov. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Osvienčim                                                                     Zakopané                                                                      Učíme sa polku ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečné vystúpenie – lotyšský ľudový tanec            Mezinárodný futbalový turnaj ☺                                  Výlet loďou 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               


