
 
 

OPERAČNÝ PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA – ČESKÁ REPUBLIKA 2007 – 2013 

 

„Naša – Vaša O(st)rava“ 

 
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym 

rozpočtom v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013.  

 

Termín realizácie: január 2014 – december 2014 

Partneri projektu: Gymnázium Antona Bernoláka Námestovo 

   Wichtlerovo gymnázium v Ostrave – Porube 

 

Ciele projektu: Hlavným cieľom nášho projektu je podpora sociokultúrneho rozvoja  

cezhraničného regiónu a spolupráce. Sústredíme sa predovšetkým na  

aktivity zamerané na oblasť  podpory a upevnenia kultúrnych tradícií našich regiónov – 

Oravy a Ostravska a zároveň  aktivity spojené s propagáciou Oravy a Ostravska  v 

partnerských regiónoch. 

 

Špecifické ciele:  

1. Zvýšiť kvalitu spoločných kultúrnych akcií, reagovať na nové trendy a smery a prispievať k približovaniu 

tradícií mladej generácii. 

2. Formou zážitkových metód (workshopov, hapenningov) propagovať tradície a kultúru spolupracujúcich  

regiónov Oravy a Ostravska. 

3. Počas spoločných aktivít vytvárať väzby, ktoré môžu slúžiť v budúcnosti ako základ ďalšej spolupráce. 

4. Podpora poznania jazykov, ktoré v minulosti nepatrili do kategórie „cudzie“. 

 

Aktivity projektu: 

1. "Život na zámku a podzámčí" - 1.stretnutie študentov partnerských škôl zameraných na kultúru a tradície 

Oravy, trvanie stretnutia - 5 dní;  

- Oravský hrad - zážitkovou formou zoznámiť sa s históriou Oravy/ ukážky hudby,  odevov, šermiarstva, 

sokoliarstva;  

- Múzeum Oravskej dediny Zuberec - návšteva a pracovné dielne zamerané na nasledovné tradičné 

remeslá Oravy - drotárstvo, plátenníctvo, rezbárstvo, hrnčiarstvo, maľba na sklo;  

- Na oravských pastvinách - salaš, výroba korbáčikov, oštiepkov;  



- Netradičná olympiáda - zameraná na varenie typických slovenských a českých jedál, ťahanie 

korbáčikov; pletenie, korbáčov; spev ľudových piesní v nárečiach partnerských regiónov, hádanie 

významu  slov zo slovenčiny a češtiny a pod,;  

- cestovanie v podzámčí - kone a Oravská lesná železnica,  

- spracovanie krátkeho filmu o 1.stretnutí;  

- spracovanie poznatkov o histórii, tradíciách do brožúry 

 

2. "Po stopách významných  osobností a miest Ostravska" - 2.stretnutie študentov partnerských škôl - 

trvanie stretnutia - 5 dní; stretnutie zamerané na osobnosti a miesta spojené so zaujímavými žijúcimi i 

nežijúcimi osobnosťami kultúry a histórie Ostravska.  

- "Literární toulky Ostravou", Po stopách ostravskej operácie - pamätník československých tankistov, 

Ostrá húrka - Háj - príbeh jedného pomníku 

- spracovanie dokumentárny film  

- prezentovať svoj originálny pohľad na dejiny Ostravska 

 

3. "Vodami Oravy" - 3.stretnutie študentov partnerských škôl - trvanie stretnutia - 5 dní; motívom tohto 

stretnutia je rieka Orava ako dopravná cesta, kedy študenti "pocestujú v čase" využívajúc rôzne dopravné 

prostriedky  - plte, člny, loď. 

- navštívia Priehradný múr  

- Slanický ostrov umenia - "Stretnutie oravských spisovateľov" - formou krátkych dramatizácií 

slovenských študentov;  

- spracovanie krátkeho filmu o Orave ako centre turizmu očami mladých ľudí;  

- spracovanie brožúry o osobnostiach Oravy 

 

4. "Veda a technika alebo nielen naše tradície sú nám blízke" - 4.stretnutie študentov partnerských škôl - 

trvanie stretnutia - 5 dní;  

- návšteva a zdokumentovanie miest spojených s nedávnou minulosťou - baníctvom spájajúceho obidva 

regióny a Tatrou Kopřivnice;  

- Vysoká škola báňska, NKP Dolní oblast Vítkovice,  

- Muzeum  Tatra,  

- workshopy a súťaže zamerané na prírodné vedy / Moravskoslezký matematický šampionát/,  

- "Příběh kontaktní čočky",  

- spracovanie krátkeho filmu o priebehu stretnutia 

 

5. Záverečná konferencia  -  konferencia zúčastnených partnerov, na ktorú budú pozvaní aj zástupcovia 

spolupracujúcich regiónov - 2 dni;  

- prezentácia všetkých filmov,  

- prezentácia brožúr o regiónoch, spracované študentmi; 

- spoločná aktivita - návrhu erbu pre partnerský región, ktorý bude spracovaný na základe poznatkov a 

informácií získaných počas celého projektu;  

- prezentácia filmových ukážok dabovaných študentmi - slovenskí študenti nadabujú český krátky film, 

prípadne ukážky a českí študenti nadabujú krátky slovenský film, prípadne ukážky. 

 


