
Projekt „ A opäť o skok ďalej“                                                        

Júl 2011 – jún 2012 

 „Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, Mikroprojekty“ 

  

 

Školy zapojené do projektu : 

1/ Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove 
2/ Zespół Szkół Im. Bohatérow WESTERPLATTE z Jablonky 
3/ Zespół Szkół Ogółnokształcących z Lipnice Wielkej 
  
Ciele projektu: 
1/ priame – 
v rámci realizácie aktivít „ľudia - ľuďom“ a v našom  prípade presnejšie povedané “mladí ľudia – mladým ľuďom“ 
A/posilniť dlhoročnú úspešnú spoluprácu so strednou školou v Lipnici Wielkej  -  spolupráca našich škôl trvá už viac ako 6 rokov . 

Za toto obdobie sme úspešne  realizovali viacero projektov, ktoré nám priblížili život predovšetkým  mladých ľudí z druhej strany Oravy. 

V rámci aktivít týchto projektov sa študenti jednotlivých škôl zoznámili medzi sebou, nadviazali kontakty, vytvorili priateľstvá a niektoré 

z nich pretrvávajú dodnes. Zároveň sa vytvorili aj väzby medzi vyučujúcimi jednotlivých škôl. Keďže to boli prevažne kultúrne projekty, 

realizáciou predkladaného projektu chceme posilniť spoluprácu a kontakty študentov a učiteľov aj v oblasti športu. Súťaživosť je typická 

vlastnosť mladých ľudí a práve toto využijeme v našom projekte. Počas atletických stretnutí študenti škôl budú testovať svoje 

schopnosti, pričom opäť vytvoria väzby, neformálne priateľstvá.  
B/získať nové kontakty a vytvoriť nové väzby s ďalšou školou z prihraničnej oblasti – z Jablonky  - partnerstvo , ktoré funguje 

úspešne, chceme rozšíriť o ďalšiu strednú školu v našej blízkosti. Náš výber padol na Jablonku z dvoch dôvodov. Jednak je to škola 

v pohraničí a nie je pre nás problém stretávať sa, ale hlavne preto , lebo je to škola, v ktorej sa vyučuje slovenský jazyk. Takýmto 

spôsobom  táto spolupráca dostáva ešte pridanú hodnotu, kedy komunikácia medzi mladými ľuďmi bude jednoduchšia a zároveň pre 

študentov z Jablonky to bude výborná príležitosť využiť všetko to, čo sa naučili na hodinách slovenského jazyka. Takéto stretnutia môžu 

slúžiť aj ako motivácia pre študentov venovať sa viac slovenskému jazyku. 
C/úspešnou realizáciou projektu vytvoriť predpoklady na budúcu spoluprácu v rámci projektov  či už cez Program cezhraničnej 

spolupráce alebo iných programov podpory v rámci Európskej únie. Realizáciou jednotlivých projektov sa väzby a kontakty posilňujú 

a tak dávajú väčšiu možnosti pre spoluprácu na ďalších projektoch, čo je v postate aj náš prípad. Realizáciou tohto projektu sa posilnia 

existujúce väzby a vytvoria nové partnerstvá, čo je záruka pre spoluprácu v budúcich rokoch či už medzi školami, alebo študentami, ktorí 

po skončení škôl môžu tieto kontakty využiť v budúcich povolaniach. 
 2/ nepriame 
A/športovými stretnutiami dať šancu vyniknúť talentom z oboch strán Oravy, podľa vízie školy dať šancu zažiť úspech nielen 

naším študentom, ale aj študentom zo škôl z poľskej strany Oravy – talentované deti máme na obidvoch stranách a práve to je výborná 

príležitosť pre mladých zažiť úspech. 
B/rekonštrukciou  ihriska, ktoré sa nachádza pri škole, vytvoriť podmienky  pre aktívny spôsob života nielen pre študentov nášho 

gymnázia, ale aj pre obyvateľov nášho mesta , regiónu a takýmto spôsobom poskytnúť aj iným organizáciám miesto na možnú realizáciu 

spoločných aktivít s ich partnermi. 
  
Cieľové skupiny projektu: 
PRIAME 
1/ študenti Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove, ktorí sa zapoja do jednotlivých aktivít projektu. Realizáciou aktivít projektu sa 

nadviažu kontakty, väzby, priateľstvá aj medzi mladými ľuďmi, ktorí vynikajú v športových aktivitách. Zároveň sa budú môcť porovnať – 

svoje schopnosti, výkonnosť, čo v mnohých prípadoch slúži aj ako „hnací motor“ pre ďalšie zlepšovanie výkonnosti. A počas takýchto 



aktivít majú výbornú príležitosť uvedomiť si, že všade sú mladí ľudia s rovnakými radosťami, starosťami a je len na nich, čo a ako 

v budúcnosti využijú. 
2/ študenti Zespółu Szkół Ogółnokształcących z Lipnice Wielkej, ktorí sa zapoja do jednotlivých aktivít projektu. Tak ako pre 

študentov z gymnázia z Námestovo, stretnutia tvoria základ pre vytvorenie nových väzieb. Zároveň spoznajú našu školu aj z ďalšej 

strany, pretože kontakty sa budujú už niekoľko rokov a sú vynikjúce.  
3/ študenti ZESPÓŁU SZKÓŁ IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE z Jablonky, ktorí sa zapoja do jednotlivých aktivít projektu. Okrem 

vplyvov, ktoré budú na všetky 3 cieľové skupiny rovnaké – t.z. nadviazanie kontaktov a porovnanie športovej výkonnosti, títo mladí ľudia 

budú môcť aktívne využiť slovenský jazyk v neformálnej komunikácii, pretože je jedným z jazykov, ktorý sa študenti učia. 
4/ učitelia, ktorí sa zapoja do jednotlivých aktivít projektu – realizáciou aktivít si budú môcť porovnať výkonnosť svojich študentov, 

ale oveľa podstatnejší je fakt, že budú mať možnosť vymeniť si skúsenosti, nadviazať bližšie kontakty, ktoré v budúcnosti poskytnú 

dobrú pozíciu pre ďalšie aktivity. 
NEPRIAME 
1/ všetci študenti jednotlivých škôl – informáciami v školských časopisoch, www stránkach o aktivitách sa zoznámia s partnerskými 

školami. 
2/ učitelia a zamestnanci jednotlivých - informáciami v školských časopisoch, www stránkach o aktivitách sa zoznámia s partnerskými 

školami 
3/ obyvatelia Námestovo, okresu, regiónu Oravy- publikovaním informácií sa dozvedia o aktivitách a možnostiach študentov 

v jednotlivých školách dvoch strán Oravy 
  
Aktivity projektu : 
1/ rekonštrukcia bežeckej dráhy - hlavný cieľom je pripraviť podmienky pre hlavné aktivity projektu – atletické súťaže v rámci 7-boja. 
2/ Naša škola u Vás – prezentácie škôl zapojených do realizácie projektu v partnerských školách. Týmto spôsobom chceme priblížiť 

život na našich školách nielen v športovej oblasti, ale hlavne v tom, čím je každá škola výnimočná. 
3/ Atletický 7-boj o Pohár riaditeľa Gymnázia Antona Bernoláka v Námestove 
 Atletický 7-boj bude trojkolová súťaž . 
Disciplíny atletického 7 – boja 

 Beh na 60m 
 Skok do diaľky 
 Skok do výšky 
 Vrh guľou 
 Hod oštepom 
 Beh na 300m 
 Štafeta 4x 150m 

Každú školu bude reprezentovať 14 študentov a 14 študentiek . V každej disciplíne budú súťažiť 2 študenti a 2 študentky a ich výkony 

budú hodnotené podľa atletických tabuliek platných pre danú vekovú kategóriu. Každé kolo bude vyhodnotené samostatne a zároveň po 

3.kole bude vyhlásený aj celkový víťaz v kategórii študentov  a v kategórii študentiek. 
  
 


