
 

                       
Cesta je cieľ... 
 
Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja v rámci grantového 
programu #zlepšimeto, ktorý administruje Rada mládeže Prešovského kraja. 
Primárna skupina: ŽŠR  
Sekundárna skupina: vybraní žiaci z jednotlivých odborov zastupujúci triedu 
Termín projektu: 01. 02. 2020 - 31. 05. 2020  
cieľ projektu:  

 samostatné fungovanie ŽŠR, 
 ŽŠR - reprezentatívny orgán v rámci SOŠ 
 zlepšenie komunikácie ŽŠR so žiakmi 
 posilniť propagáciu aktivít ŽŠR - rozhlasové vysielanie 
 vytvárať neformálne skupiny žiakov, ktoré monitorujú potreby a problémové oblasti a spolupracujú so 

ŽŠR v priebehu celého školského roka 
 individuálny osobnostný rozvoj členov ŽŠR 
 šírenie dobrého mena školy na rôznych celoslovenských a medzinárodných podujatiach 
 participácia žiakov na živote školy 

Primárne aktivity: 
"Živá kniha" 
Art deň - multikulturalizmus - živé sochy 
Hýbem sa - chcem byť zdravý - príchod do školy na bicykli 
The best friends - Mám ťa rád, ale mám rád aj našu planétu Zem 
Sekundárne aktivity: 

 rozhlasové vysielanie 
 stretnutia na posilnenie vzťahov skupiny ŽŠR s využitím oddychovej bezmobilovej zóny 
 posilniť charitatívne vedomie - zapájanie žiakov do dobrovoľnícke činnosti 
 organizovať teambuildingy na zvýšenie a motiváciu žiakov na projekte Erasmus+ 
 organizovať teambuildingy - zvyšovať ekologické povedomie žiakov na škole 
 zvýšenie finančnej gramotnosti 
 plnenie občianskych povinností a zapájanie sa do chodu demokratickej spoločnosti 

 
... Vzhľadom na  pandémiu, koronavírusu COVID 19 –  následné uzatvorenie škôl a prechod na dištančnú formu 
vzdelávania, sme naše aktivity prispôsobili danej situácii.  
Pracovali sme online od 1.5. – 31.5.2020 – Livestream – živé čítanie Ja čítam tebe Ty čítaš mne ( každý večer o 
19.00 hod. žiaci čítali v živom vstupe. Vypracovali sme anonymný dotazník ako zvládame karanténu, žiaci sa zapojili 
do výzvy SPOLU TO DÁME – posielali foto príspevky ako zvládajú samoštúdium i pomoc svojim najbližším, zapojili 
sa do výzvy MÁM RÁD SVOJU PLANÉTU ZEM – čistili svoje okolie, zbierali odpad, upratovali  a pracovali v 
záhrade, zapojili sa do výzvy ŽIVÉ SOCHY – kde zdokumentovali seba ako živú sochu pri rôznych pohybových 
činnostiach. 
Názov nášho projektu je Cesta je cieľ – my sme našli cestu a došli do cieľa. 
Aktivity ktoré sme mali naplánované sme zmenili na výzvy. 
Každú výzvu pripravil, zorganizoval a viedol člen tímu ŽŠR a zapojil, keďže sme boli všetci v domácej izolácii, čo 
najviac žiakov z našej školy. Vlastne sa všetci stali dobrovoľníkmi, ktorí sa snažili podporiť svojich spolužiakov. 
Výzvy boli sústredené na pozitívne povzbudenie a motivovanie žiakov k činnostiam a zároveň k pestovaniu určitej 
spolupatričnosti ku škole ale aj k sebe navzájom. 
Prínos projektu vidím hlavne v zmene formy práce  - individuálna sa zmenila na spoluprácu, vzájomne si 
odovzdávali nápady a zdokonalili sa v digitálnom svete, formovali sa pozitívne vôľové a osobnostné vlastnosti, 
sústredili sme sa na spôsoby trávenia voľného času a na udržanie kontaktu ako so spolužiakmi tak aj s učiteľmi na 
našej škole.  
... všetkým zúčastneným ďakujeme  
ŽŠR 


