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Úspešný začiatok 

 „BELIEVE OR NOT?“, pod týmto názvom sa skrýva 

medzinárodný projekt COMENIUS- ŠKOLSKÉ 

PARTNERSTVÁ, ktorý v rámci Programu celoţivotného 

vzdelávania vyhlásila Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – Národná agentúra 

programu celoţivotného vzdelávania. 

Začiatkom tohto školského roku sme sa dozvedeli, ţe náš projekt úspešne prešiel výberovým 

konaním . 

Celková výška finančného príspevku na realizáciu projektu, ktorý bude realizovaný v období 

rokov 2012-2014 a  predstavuje sumu 21000,- EUR. Naša radosť bola o to väčšia, keď sme sa 

dozvedeli o ďalších partnerských školách, ktoré sú z Poľska, Českej Republike, Turecka 

a Lotyšska. 

Projekt, ktorého dorozumievacím jazykom je angličtina, je hlavne o  skúmaní miestnych 

a regionálnych problémov ţivotného prostredia a udrţateľnosti jeho rozvoja, vrátane 

študijných návštev k prieskumu prímorských zmien, výrubov lesov a vplyvu turizmu na 

miestny ţivot v prírode. 

Cieľom tohto medzinárodného partnerstva je aj vzájomné spoznávanie sa ţiakov a učiteľov 

našich škôl, ktorí pochádzajú z rozličných kultúr Európy a ktorým tento projekt umoţní 

naučiť sa komunikovať napriek vzájomným odlišnostiam. 

 Uvedomenie si dôleţitosti zdravého ţivotného štýlu v modernej spoločnosti, hlavne čo sa 

týka športu a voľného času, sú ďalšie dôleţité témy programu Comenius. 

Tieto ciele sa počas dvojročnej doby trvania projektu budeme snaţiť naplniť prostredníctvom 

študijných návštev a učiteľských konferencií v jednotlivých krajinách, pravidelnej e-mailovej 

korešpondencie medzi učiteľmi a ţiakmi, videokonferenciami, ţiackymi príspevkami do 

rádiových programov odvysielaných cez internet a ďalších spoločných športovo - 

spoločenských aktivít. 

 



COMENIUS PROJECT - návšteva v Poľsku  

ZŠ Rázusova je od roku 2012 zapojená do projektu Comenius spolu s partnerskými krajinami 

Poľskom, Českom a Tureckom. Výnimočnosť projektu Comenius sa prejavila uţ na prvom 

stretnutí. 

ZŠ Rázusova na cestách 

V školskom roku 2012-2013 bolo ZŠ na Rázusovej ulici v Čadci, vďaka pani riaditeľke Mgr. 

Zdenke Maslíkovej, umoţnené vycestovanie do poľského mesta Ţywiec. 

Celá paráda nesie názov Comenius project  - "Believe or not" (verte - neverte), zameraný na 

povery spojené so šťastím, nešťastím, svadbou a počasím. Do dvojročného projektu sú 

zapojené krajiny: Poľsko, Slovensko, Turecko a Česko. Projekt úspešne posilňuje spoluprácu 

škôl na medzinárodnej úrovni, pomáha ţiakom v rozvoji jazykovo - komunikačných 

zručností  najmä v oblasti anglického jazyka, ktorý je zároveň hlavným  komunikačným 

jazykom projektu.  Rovnako rozvíja výtvarné zručnosti, podporuje tvorivé myslenie. V 

neposlednom rade ţiaci spoznávajú kultúru iných národov a budujú nové priateľské vzťahy s 

ostatnými ţiakmi zapojenými do projektu. Veľká zásluha patrí hlavnej koordinátorke projektu 

Mgr. Lenke Martiniakovej. 

Otváracie stretnutie sa uskutočnilo 7. decembra 2012 v poľskom meste Ţywiec. V 

poobedňajších hodinách dorazil do cieľa náš desaťčlenný tím zloţený zo štvorice učiteľov: 

Mgr. Lenky Martiniakovej, Mgr. Anny Bugalovej, Mgr. Stanislavy Lipkovej a Mgr. Jany 

Macurovej a zo šestice ţiačok - Sandry Durajovej (7.A), Kamily Mojákovej (7.B), Michaely 

Paškovej (8.A), Kláry Kuljovskej (8.A), Terézie Strýčkovej (8.B), Agáty Piškovej (8.C). 

Srdečné privítanie sme dostali od pána riaditeľa ţywieckeho Gymnázia Jána Pavla II. 

Miroslawa Staszkiewicza. Jeho dobrosrdečnosť a starostlivosť sme pociťovali počas celého 

pobytu v Poľsku. Ešte v ten deň boli ţiačky ubytované v poľských rodinách, učiteľský tím sa 

ubytoval v hoteli Maxim. Dievčatá sa nevedeli dočkať rána. Čakala ich horolezecká stena... 

Ver či never 

 ( 2. PROJEKTOVÉ STRETNUTIE – OSTRAVA -

  JÚN 2013) 

      Prvý júnový týţdeň sa štyria učitelia a siedmi ţiaci 

našej školy zúčastnili druhého výmenného pobytu v rámci projektu  COMENIUS pod názvom 

VER ČI NEVER. Hostiteľom a organizátorom v jednej „osobe“ bola ZŠ Provaznická 

v Ostrave – Hrabuvce. 

      Projekt, ktorého účastníkmi sú ţiaci zo ZŠ Rázusova Čadca, ţiaci z poľského Ţivca, 

z tureckého Trabzonu a českej Ostravy, je zameraný na spoznávanie vlastnej kultúry i kultúry 

účastníckych krajín v oblasti zvykov a povier.  

     Stretnutie sa začalo spoločnou turistickou vychádzkou na Pustevny. V ďalších dňoch sme 

navštívili centrum Ostravy i magistrát mesta v druhom obvode, sfárali sme do čiernouhoľnej 

bane, navštívili mesto Štramberk, ktoré je známe výrobou štramberských perníkových uší. Tá 

súvisí s obliehaním Štramberka Tatármi. Nemohli sme si nechať ujsť prehliadku valašského 

múzea v Roţnove pod Radhoštem. 



     Vzájomné stretnutia všetkých účastníkov sa uskutočňovali aj na pôde školy. Počas 

tvorivých dielní sme vyrábali drobné úţitkové predmety, tureckí priatelia nám predviedli 

klasickú tureckú svadbu. Sily sme si zmerali aj v turnaji v prehadzovanej, v ktorom zvíťazil 

domáci tím. 

     Napriek tomu, ţe nám počasie počas celého týţdňa neprialo, o úsmevy a dobrú náladu 

nebola núdza. 

     Lúčenie bolo ťaţké, objavili sa aj slzy v očiach. Prísľub ďalšieho stretnutia, ktoré sa 

uskutoční v tureckom Trabzone, zaháňal smútok z lúčenia.  

    Naschledanou! Naraţe! Ahoj! Dovidenia v tureckom Trabzone. 

 

 

 



 

 

Exkurzia - Ver či never  

Spišské Podhradie a Levoča. Dňa 18. 10. 2013 sa ţiaci 9. a 8. ročníka 

zúčastnili školskej exkurzie v Spišskom Podhradí a v Levoči.  

Ţiaci navštívili Spišský hrad, kde sa im najviac páčil voľný rozchod po 

pamiatkach. Ďalšou zastávkou boli Kostol sv. Martina a Spišská Kapitula, 

ktorá je známa ako biskupské sídlo. Po ceste do Levoče sa zastavili pri 

travertínových kopách, kde mohli vidieť vyvierajúci minerálny prameň 

Sivá brada. 

V Levoči mohli ţiaci obdivovať gotickú architektúru Kostola sv. Jakuba. Akurát ich veľmi 

mrzelo, ţe nemohli vidieť drevený oltár Majstra Pavla, ktorý je práve v rekonštrukcii. 

Poslednými miestami ich návštevy boli radnica spolu s klietkou hanby a rodný dom Majstra 

Pavla z Levoče. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/369-exkurzia-ver-i-never


Ţiakom sa exkurzia veľmi páčila a veria, ţe podobne zaujímavé výlety ich ešte čakajú. 

 

Strašidlá na Strečne 

     Jeseň je ročné obdobie, ktoré má svoje typické prívlastky: farebné, smutné i strašidelné. 

Snáď preto, ţe sa skôr zotmie a tma rýchlo prevezme vládu nad dňom. 

     My sme vyuţili ponuku Povaţského múzea v Ţiline a 30. Októbra 2013 sme sa zúčastnili 

Noci duchov, strašidiel a tekvíc. Vyzbrojení baterkami a dobrou náladou sme kráčali tmavými 

schodmi a chodníkom k vstupnej bráne hradu. Na hrade sme prešli cestou odvahy, kde sme sa 

stretli s Červenou Čiapočkou a vlkom, ktorý kraľoval v jej lese. Snehulienka nám ponúkala 

jabĺčka zo záhrady v Jaslovských Bohuniciach, s pánom Divišom sme krotili blesky, stretli sa 

so sneţným muţom a nakoniec  sme posielali listové správy z dela. 

     Program bol síce určený menším deťom, ale nočná prehliadka a skúška odvahy 

s kamarátmi mala určite svoje čaro. 

Draci v Klokočove?  

    V minulosti sa ľudia stretávali s mnohými nevysvetliteľnými javmi 

a prírodnými úkazmi, ktorých vznik či pôvod si nedokázali vysvetliť. Takto 

začali vznikať príbehy a legendy, ktoré sa zachovali aţ do súčasnej doby. 

Jedným takým zvláštnym výtvorom prírody sú aj kamenné gule, ktoré sa 

nachádzajú v obci Klokočov. O ich pôvode sa rozprávalo mnoho legiend 

a práve jedna z nich hovorí, ţe to boli vajcia drakov, ktorí sa usídlili v tejto 

lokalite. 

     Či tomu niekto ešte v tejto dobe verí alebo nie, sa boli presvedčiť ţiaci ZŠ Rázusova spolu 

sa svojimi projektovými priateľmi z Česka a Poľska. Stretnutím v Klokočove pokračuje 

projekt pod názvom „Ver či never“ v rámci programu Comenius-Školské partnerstvá, 

v ktorom sa ţiaci oboznamujú s dávno zabudnutými poverami, príbehmi či symbolmi našich 

predkov. Počas tohto projektového stretnutia ţiaci spoločne s vyučujúcimi absolvovali 

turistické vychádzky s tematickým zameraním na históriu a zaujímavosti  tejto lokality. 

Navštívili Klokočovské skálie a vyšli aj na najvyšší vrch v okolí, známe turistické miesto - 

Biely Kríţ. Počas cesty si vypočuli príbehy viaţuce sa k týmto miestam a zahrali si hry, ktoré 

vyrobili deti na jednotlivých školách.  Pobyt v klokočovskom Sudoparku si spríjemnili 

večernou opekačkou a kúpaním v sudoch, ktoré sú miestnou atrakciou.   

    Toto stretnutie sa skončilo, ale projekt Comenius na ZŠ Rázusova pokračuje aţ do konca 

šk. roka. Nasledovať budú ďalšie projektové stretnutia, ale aj mnoţstvo aktivít, ktorými 

vyučujúci spolu so ţiakmi naplnia ciele tohto projektu.         

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/381-draci-v-klokoove
http://www.zsrazusova.sk/images/stories/2014/comenius/sp_podh/01.jpg
http://www.zsrazusova.sk/images/stories/2014/comenius/sp_podh/01.jpg
http://www.zsrazusova.sk/images/stories/2014/comenius/sp_podh/01.jpg


 

 



 

 



NOC ODVAHY  

Kaţdý z nás občas prejde skúškou odvahy. Kvôli zábave, adrenalínu alebo 

posilneniu sebadôvery. Naša skúška odvahy sa uskutočnila  v rámci 

projektu VER či NEVER priamo na Luciu, cez tzv. stridţie dni, keď podľa 

tradícií našich predkov mala väčšiu silu tma ako svetlo, zlo ako dobro. 

O šiestej hodine večer sa to všetko začalo. Najprv sme sa „ubytovali“ 

v triedach, rozloţili miesta na spanie a mohlo sa začať. Cesta  odvahy 

podľa  blikajúcich svetiel sviečok v areáli školy preveril  nejednu odváţnu dušu, výkriky od 

strachu neboli ojedinelé. Záver   cesty bol v neosvetlenej triede, kde sa kaţdý účastník musel 

podpísať na tabuľu. I tam však striehli „strašidlá“ a cesta od dverí k tabuli nebola veru 

jednoduchá. 

Po občerstvení  sme lúštili hádanky, výsledkom ktorých boli mená mytologických bytostí, 

ktoré preţívali v rozprávaniach našich predkov. Kaţdá skupina jednu bytosť  nakreslila, 

zahrala v krátkej scénke  a predstavila ostatným. 

No a aký by to bol večer bez strašidelných príbehov a filmu? Tu si uţ kaţdý mohol vybrať 

„podľa chuti“ a báť sa pri čítaní kníh alebo pozeraní filmu. 

Do provizórnych postelí sme si ľahli dávno po polnoci a ešte dlho sa ozývala veselá vrava. 

Ţe to boli veselé a príjemné chvíle v kruhu spoluţiakov svedčia aj priania, aby sme si takéto 

stretnutie zopakovali aj v budúcnosti. 

 

 

 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/384-noc-odvahy


Stretnutie KOUTY  

Vrámci medzinárodneho projektu COMENIUS sa 10 ţiakov 3 

pedagógovia zúčastnili ďalšieho projektového stretnutia s partnermi z 

Poľska a Čiech v lyţiarskom stredisku Kouty. 

Stretnutie sa konalo v dňoch 3.2.2014 aţ 7.2.2014. Okrem výbornej 

lyţovačky sme sa zoznámili s ďalšími poverami z oblasti Jeseníkov. Deti 

prezentovali a hrali spoločenské hry, ktoré účastníci projektu vytvorili na tému Ver či never. 

Posledný deň stretnutia sa uskutočnil v duchu témy projektu a tak sa na svahu preháňali 

vodníci - utopci, a iné fantastické postavy. 

 

 

Rázuska pri Baltickom mori  

Ţiaci  ZŠ Rázusova v Čadca spolu so 

svojimi vyučujúcimi  sa v dňoch 9.-17. 

júna zúčastnili ďalšieho projektového 

stretnutia  Comenius pod názvom Ver či 

never, tento raz  pri Baltickom mori, kde spolu s českými a poľskými priateľmi  strávili 

nezabudnuteľný týţdeň. Hostiteľmi tohto pobytu boli študenti a pedagógovia z Gymnázia 

č.1  z poľského mesta Ţywiec. 

 Najväčším lákadlom pre všetkých účastníkov bolo predovšetkým more, preto sa veľa aktivít 

uskutočňovalo práve v jeho blízkosti.  Na začiatku pobytu vládca mora  - Neptún privítal 

všetkých účastníkov projektu , pokrstil ich a dovolil im vstúpiť do svojho kráľovstva. 

Potom sa striedalo krásnych sedem dní plných hier, tanca, poznávania krajiny a ľudí, 

priateľstiev a spoločne strávených chvíľ. Večery sa niesli v duchu národných zvykov, ktoré 

pripravili jednotlivé skupiny. 

Počas nášho  pobytu sme absolvovali výlet do starého historického mesta Kolobrzeg.  Deti 

mohli vidieť krásny prístav  s historickými loďami, starý maják, ktorého história sa spája 

s druhou svetovou vojnou. Aj keď na vyhliadkovej veţi fúkal silný vietor, pohľad na more, 

prístav i samotné mesto bol nezabudnuteľný. 

Poznávanie histórie striedali športové súťaţe na pláţi, ale i stolnotenisový turnaj. Veľkej 

obľube sa tešili cyklistické vychádzky do blízkeho okolia,  pretoţe pobreţie je popretkávané 

pestrými cyklotrasami. 

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/398-stretnutie-kouty
http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/412-razuska-pri-baltickom-mori


Keďţe je projekt tematicky zameraný na tradície a zvyky, spracovávali sme ich aj rôznymi 

výtvarnými technikami.  A tak kaţdá skupina vytvorila komiks  s príbehom, ktorý otvoril 

dvere do komnaty povier tradujúcich sa v rodnej krajine. 

Záver pobytu sme strávili v prístavnom meste Gdansk, ktoré spolu s mestom Gdynia a Sopot 

tvoria tzv. Trojmestie. Pri plavbe loďou sme objavovali zákutia historickej časti mesta 

i prístavu, ktorý patrí medzi najväčšie v Európe. Pobyt sme ukončili v kúpeľnom meste Sopot, 

kde sa nachádza najdlhšie mólo v Európe. 

     Medzinárodné projekty plnia veľa úloh –  poznávanie kultúry,  histórie a spôsobu ţivota 

iných národov, rozvoj komunikácie v cudzom jazyku a predovšetkým posúvanie hraníc 

priateľstva a tolerancie za hranice nášho mesta i štátu.  Veríme, ţe aj náš medzinárodný 

projekt pomohol pri budovaní  mostu  priateľstva našich detí smerom do Európy  a budú po 

ňom ďalej kráčať so srdcom otvoreným pre porozumenie a toleranciu. 

Pre nadšených športovcov sa konal stolnotenisový turnaj, ktorého sa zúčastnilo osemnásť 

nadšencov, ktorí medzi sebou odohrali vyrovnané zápasy. Víťaz môţe byť však iba jeden 

a prvenstvo si tentoraz vybojoval ........... 

Pobreţie Baltického mora skrýva veľa tajomstiev a jedným z nich sú aj malé kamienky 

jantáru, ktoré sa vybrali hľadať ostatní účastníci nášho projektu. Niektorí našli kamienky 

podobného zloţenia,ale neboli  sklamaní,pretoţe krásny  výhľad a morský vzduch im 

vynahradil všetko,čo v ten deň chceli nájsť.Vyplašili hladné čajky na pobreţí,odolávali 

silnému severnému vetru a speneným vlnám sa radšej vyhli,lebo boli veľmi 

nebezpečné.Napriek všetkému,boli naše deti šťastné a nadšené. 

Potom sme sa vydali po stopách osemstoročných stromov.Na bicykloch sme si urobili menší 

prieskum okolia a príbehy,ktoré sme si prečítali v korunách starých stromov nás očarili 

a prinútili nás zamyslieť sa nad malichernosťami ţivota. 

Pomaly napĺňame program,ktorý sme si na začiatku projektu stanovili.Pomaly skladáme 

mozaiku úloh a nápadov,ktoré vyvrcholia v posledné dni nášho pobytu . 

Počas nášho  pobytu sme absolvovali výlet do starého historického mesta Kolobrzeg.  Deti 

mohli vidieť krásny prístav  s historickými loďami, starý maják, ktorého história sa spája 

s druhou svetovou vojnou. Aj keď na vyhliadkovej veţi fúkal silný vietor, pohľad na more, 

prístav i samotné more bol nezabudnuteľný. 

Bavila nás aj prehliadka prístavu a móla,na ktorom rôzni umelci vystavovali svoje 

umenie.Jedni to svoje maliarske,druhí hudobné a pod.Dýchala na nás exotickosť a detské 

zvedavé očká všetko  dychtivo sledovali, aby im nič neušlo.Pomaly sme sa presunuli k starej 

katedrále,ktorú sme si prezreli,odfotili a na chvíľu sme si v nej aj posedeli.Kto chcel sa aj 

pomodlil a zaspomínal si na starých mníchov,ktorí tu určite sedávali v týchto starých 

laviciach a snaţili  sa vplývať na svojich veriacich. 

Po prehliadke nás na chvíľu zlákali obchody a butiky,kým sme nezistili,ţe je v nich všetko 

drahé a podobné ako u nás.Napokon aj tak zvíťazila zmrzlina a prechádzka po parku. 

Po prehliadke mesta a po  večeri naše kroky viedli k pobreţiu a na pláţ,kde sme mali 

pripravený  Deň Neptúna,čiţekrst.Pripravili  nám ho poľské deti so svojimi vyučujúcimi. 



Pri mori v kresle  sedel vládca Neptún, vedľa seba mal svojich pomocníkov a čakal na nových 

členov, ktorí museli splniť niekoľko úloh. Prvou úlohou bolo po kolenách  preliezť 

kopou  pichľavého raţdia , potom podliezť sieť a preskočiť lano, prebehnúť k drevenému 

mólu a pokľaknúť pred vládcom Neptúnom. Ten ponúkal kľačiacim  vzácny nektár a dal 

kaţdému meno. Mená boli rôzne, napríklad ..... 

Deti pri hre privítali nádherný západ slnka, aký môţete vidieť len pri mori. Piesok im vŕzgal 

pod bosými nohami, keď sa vracali unavení  a spokojní do hotela. 

Po jednom vyčerpávajúcom dni mali všetci večer diskotéku, na ktorej nielen tancovali, ale sa 

aj učili tanec našich hostiteľov. Zapojili sa všetci, naučili sa krásny  a nový tanec a utuţili si 

svoje priateľstvá. 

Nálada bola úţasná a nezabudnuteľná a deti chceli na druhý deň diskotéku zopakovať. 

 

Máj – lásky čas... Alebo nie?  

Na začiatku mája 2014, počas projektu Comenius, sa na našej škole 

odohralo anglické divadlo pre ţiakov a učiteľov z Čiech a Poľska. 

Ţiaci 7.C triedy odostreli „závoj tajomstva“ o pôvode mena našej 

miestnej rieky. Ak očakávate šťastný koniec ľúbostného príbehu, 

musím Vás sklamať. Ale veď posúďte sami a chvíľu počúvajte 

nášho rozprávača... 

Once upon a time there was a village – not big, not small, with good people inside, except 

one, a young Handsome Boy with cruel heart. 

He knew that his face was attractive to young girls and he intended to get them all – one by 

one. 

Unfortunately, there was a girl, beautiful as the picture of Mona Lisa...and Kysuca was her 

name... 

  

http://www.zsrazusova.sk/index.php/projekty/438-maj-lasky-as-alebo-nie


...The time passed and she fell in love with Handsome Boy ... He only played with her heart. 

She was betrayed. She did not want to exist any more...  

 Áno, myšlienka, ktorá Vám prebehla hlavou, sa stala skutočnosťou. Mladučká dievčina 

Kysuca, sklamaná láskou, uţ nemala dôvod ţiť ďalej a vkročila do našej miestnej bezmennej 

rieky... 

 Rieka sa prestrašila, neverila vlastným očiam a úpenlivo prosila dievčinu... Všetko však bolo 

márne... 

 Oh, Girl! What are you doing here? Why are you coming deeper and deeper? Stop that! You 

want to kill yourself, oh no!... 

 Dievčina smutne odpovedala, ţe jej ţivot uţ viac nemá cenu a zmizla pod vodou... Navţdy... 

Rieka nedopustila, aby ľudia zabudli na mladú dievčinu Kysucu, a preto... Oh, my dear God, 

take this innocent soul to you and I will take her name as mine. I want everybody to know her 

story. Now my name is Kysuca, the River. Rest in peace my beloved girl. .... 

Rieka bez mena odovzdala telo Bohu a na seba prevzala meno mŕtvej dievčiny, aby tak tento 

príbeh večne ostal ţivý medzi ľuďmi... 

 

 


