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Európske olympijské hry  
 

Základné informácie o projekte  
Program: Erasmus+ 
Akcia: Strategické partnerstvá  
Číslo projektu: 2017-1-SK01-KA219-035422 
Výzva: 2017  
Začiatok projektu: 01-09-2017 
Koniec projektu: 31-08-2019 
 

Partneri  
Stredná odborná škola chemická  

Vlčie hrdlo 50, 821 07 Bratislava, Slovakia 

www.sosch.sk 

 

Střední průmyslová škola chemická Pardubice 

Poděbradská 94, 530 09 Pardubice-Polabiny, Česká republika 

www.spsch.cz  

 

Schulen des bfi Wien 

Margaretenstraße 65, 1050 Wien, Rakúsko 

www.schulenbfi.at  

 

Popis projektu  
Projekt reaguje na potrebu rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom aktívnej 

činnosti. Poskytuje výmenu osvedčených postupov v oblasti zážitkového vzdelávania a 

kooperatívneho učenia.  

Obsah projektu je venovaný obsahovo témam kultúra a umenie, životné prostredie s aktivitami 

cielenými na znečisťovanie vodných zdrojov v strednej Európe, najmä riek, ktoré pretekajú mestom, 

kde leží škola, a to riek Dunaj, Morava, Labe, Chrudimka. Ďalej je to podnikateľské vzdelávanie 

spojené s aplikáciou matematických zručností a digitálnych zručností, a šport, ktorý ako nástroj na 

posilnenie spolupatričnosti a fair play.  

 

http://www.sosch.sk/
http://www.spsch.cz/
http://www.schulenbfi.at/
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Cieľovou skupinou sú žiaci stredných odborných škôl, z celkového počtu 200 žiakov, bude 80 

priamych účastníkov aktivít realizovaných formou olympijských hier, ostatní sa budú podieľa na 

ďalších projektových aktivitách v danej krajine.  

V rámci projektu sa budú organizovať 4 nadnárodné projektové stretnutia, ktoré budú organizované 

ako Európske olympijské hry v disciplínach v súlade s hlavnými témami projektu ako trojboj. V rámci 

KULTÚRNYCH OLYMPIJSKÝCH HIER bude zorganizovaný trojboj v disciplínach e-kvíz Spoznaj známe 

umelecké dielo, súťaž vo varení národného jedla, umelecké stvárnenie historickej udalosti alebo 

známej osobnosti. ENVIRONMENTÁLNE OLYMPIJSKÉ HRY budú organizované ako trojboj v analýze 

vody, geocachingu a recyklovaní. PODNIKATEĽSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa budú realizovať ako trojboj v 

živej hre Monopoly, návrhu a výrobe projektového trička, súťaži Bussines scrable. Projektové tričká 

venujeme sociálne vylúčeným občanom, každá partnerská škola vo svojom lokálnom prostredí. 

ŠPORTOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY sa odohrajú ako trojboj vo florbale s hendikepom, bedmintone v 

regionálnych krojoch a štafetovom behu v maskách.  

 

Ďalšou cieľovou skupinou sú učitelia - všeobecno-vzdelávacích predmetov, aj odborných chemických 

a ekonomických či na služby zameraných predmetov v počte približne 20 učiteľov priamo 

zúčastnených na aktivitách a 40 učiteľov využívajúcich osvedčené postupy. V rámci projektu sa 

uskutočnia workshopy zainteresovaných učiteľov, v Bratislave a vo Viedni, ktoré budú slúžiť ako 

priestor pre výmenu osvedčených skúseností, hodnotenie uskutočnenia cieľov a dopadu projektu, 

hodnotenie čerpania rozpočtu projektu a disemináciu výsledkov.  

 

Aktivity projektu  
NADNÁRODNÉ PROJEKTOVÉ STRETNUTIA  

Nadnárodné projektové stretnutie č. 1 - ENVIRONMENTÁLNE OLYMPIJSKÉ HRY v Pardubiciach, 

24.4.2018 - 26.4.2018 

Nadnárodné projektové stretnutie č. 1 - KULTÚRNE OLYMPIJSKÉ HRY v Bratislave, 9.5.2018 - 11.5. 

2018 

Nadnárodné projektové stretnutie č. 1 - PODNIKATEĽSKÉ OLYMPIJSKÉ HRY vo Viedni, 5.11.2018 – 

7.11.2018  

Nadnárodné projektové stretnutie č. 1 - ŠPORTOVÉ OLYMPIJSKÉ HRY v Bratislave, apríl 2019  

 

WORKSHOPY  

Workshop I v Bratislave, január 2019 

Workshop II vo Viedni, jún 2019  

 

Nadnárodné projektové stretnutie č. 1 - ENVIRONMENTÁLNE OLYMPIJSKÉ HRY v Pardubiciach 

absolvovalo spolu 18 účastníkov, ktorých sprevádzalo 6 učiteľov vrátane organizátorov, z toho 6 
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účastníkov a 1 učiteľ z SOŠCH. Na organizácii a plánovaní sa podieľali 3 učitelia. Nosnými témami boli  

Výučba a učenie sa cudzích jazykov a Životné prostredie a klimatické zmeny. V rámci tímbildingových 

aktivít účastníci pri rieke Labe zhotovili z papierov a výkresov loďku, ktorá musela preplávať čo 

najrýchlejšie určenú vzdialenosť. Na Pardubickom postavili vežu, ktorej vrch musel udržať vajce. V 

centre mesta postavili lietadlo, ktoré malo doletieť čo najďalej. Aktivity GEOCACHING a ANALÝZA 

VODY. Tímy museli nájsť nielen miesto odberu vzorky, ale aj skrytú plastovú fľaštičku, kde mali 

pomôcky na odber vody a pokyny (čo hľadať, merať, tému fotky, ktorú mali na mieste zachytiť). Súťaž 

v RECYKLÁCII. Po správnom vytriedení odpadkov tímy odpovedali otázku týkajúcu sa znečisťovania a 

ochrany životného prostredia.  

 

Nadnárodné projektové stretnutie č. 2 - KULTÚRNE OLYMPIJSKÉ HRY v Bratislave absolvovalo spolu 

38 účastníkov, ktorých sprevádzalo 6 učiteľov vrátane organizátorov, z toho 6 plus 11 účastníkov a 3 

učitelia z SOŠCH. Na organizácii a plánovaní sa podieľali 19 žiaci a 3 učitelia. Nosnými témami boli  

Výučba a učenie sa cudzích jazykov a Kultúra. Počas aktivity „Nájdi skrytý poklad“ sa účastníci sústredili 

na hľadanie budov a pamätníkov, ktoré reprezentujú historické, kultúrne a architektonické poklady 

Bratislavy. E-kvíz bol zameraný na kultúru európskych krajín a ich geografiu. V disciplíne umelecké 

stvárnenie si členovia olympijských tímov vylosovali historické osobnosti a žáner, ktoré stvárnili. 

Príkladom osobností boli Leonardo da Vinci a Mona Lisa v žánri sci-fi. Divadelnému stvárneniu 

predchádzala príprava s tútorom, ktorý poskytol informácie o osobnostiach a historickom kontexte. 

Ďalší účastníci sa v tíme publika venovali súťaži v priradení hymny a zástavy k európskej krajine a 

spievaniu slovenských ľudových piesní. V súťaži „Nájdite momenty, ktoré nás spájajú“ na základe 6-

tich postupných indícií hľadali historické míľniky, pamätníky, ktoré spájajú Slovákov, Čechov a 

Rakúšanov. 

 

 


