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O PROJEKTE 

„Konám horlivo svoju povinnosť, aby som robil 

česť slovenskému národu a dokázal lásku 

k Francúzsku.“ 

 

M. R. Štefánik 
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NAŠA CESTA ZA POZNANÍM .....  

 

 Na začiatku projektu stála slovensko-francúzska výzva Ministerstva 

školstva, vedy, výskumu a športu SR:  „I. svetová vojna a osobnosť 

generála M. R. Štefánika“ a naše odvážne rozhodnutie zapojiť sa do 

nej. Podrobné informácie k výzve i realizácii projektu nájdete na 

webovej stránke ministerstva.  

 

 Ešte pred začatím projektovej práce bolo nutné vybrať tím pedagógov 

dostatočne motivovaných pre takýto typ vyučovania a vybrať triedy, 

v ktorých by bolo najvhodnejšie  projektovú prácu implementovať. 

Ďalším náročným krokom bolo nájsť vhodnú partnerskú školu vo    

Francúzsku. Stala sa ňou Lyceé Alexandre Dumas, Saint Cloud  

 

 Počas mnohých pracovných porád sa zrodil plán projektovej práce, 

s ktorým sme sa následne zapojili do výzvy. Náš projekt bol     

ohodnotený 100,5 bodov z maximálnych 120. 
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Pedagogický zbor  

 

Mgr. Miriam Tomascheková - hlava projektu 

 

Mgr. Zuzana Szombathová -  duša projektu 

Mgr. Michal Bilic, PhD. - technický a grafický majsterko 

Mgr. Štefan Bruník   - hnací motor 

Mgr. Ľubica Bubáková  - francúzska spojka 1 

Mgr. Viola Martonová  - francúzska spojka 2     

Mgr. Simona Kučerková  - umelecká podpora 
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Touto cestou sa však chceme veľmi pekne poďakovať aj našim skvelým pedagógom, 

ktorí nás na  našej ceste poznaním sprevádzali a hoci to všetko vyzeralo jedno-

ducho, my vieme, že za všetkým tým, čo pre nás pripravili stála ich tvrdá práca, 

príprava a hodiny premýšľania, ako nám túto cestu prichystať čo možno           

najzaujímavejšie.  



Žiaci 

 

KVARTA B        KVINTA B       

 
Barboríková Emma 

Belanová Ema 

Cerulíková Mária 

Ďurianová Anna 

Fiala Šimon 

Gajdošová Kristína 

Hozáková Chiara 

Jančo Filip 

Janovská Lea 

Labaiová Andrea 

Maková Lenka 

Mesárošová Nina 

Mišík Jakub 

Nyíriová Monika 

Stredáková Ella 

Tomanová Ema 

Varga Martin 

Bečica Alex 

Benedikovič Matej 

Civáňová Alžbeta 

Čanakyová Lenka 

Gáliková Patrícia 

Húsková Nina 

Jung Dalibor 

Kolesárová Frederika 

Kopas Marcus 

Koščová Linda 

Križanová Lenka 

Lenďáková Alena 

Lužbeťáková Michaela 

Prokopová Alexandra 

Ronecová Kristína 

Rumanovský Martin 

Sabová Terézia 

Synčáková Veronika 

Tehlárová Ida 

Adamčíková Kristína 

Adame Jasmína 

Balážiová Paula 

Bojdová Simona 

Čechová Simona 

Dirnbachová Lucia 

Ďugová Hana 

Elbornová Esther 

Formel Markus 

Fuják Dominik 

Fúsková Andrea 

Gažiová Nicol Sára 

Chuťková Terézia 

Kopčeková Natália 

Krcho Alex Eduard 

Križanová Lucia 

Križanová Karolína 

Kutišová Ema 

Nemčeková Laura 

Osuská Žaneta 

Sabová Romana 

Smolinská Ivana 

Šefčík Roman 

Tóthová Natália 

Trnková Paulína 

Týrová Katarína 

Vašíček Kristián 

Veselovská Viktória 
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Blokové vyučovanie 

dejepisu 

i informatiky 

 

Výstupmi blokového  vyučovania dejepisu boli postery, 

ktoré komplexne spracúvajú problematiku prvej sve-

tovej vojny  prostredníctvom obrazového materiálu 

a poslúžili nám  ako podklad pre rovesnícke vyučo-

vanie. Každá skupina spracovala svoje zadanie 

a následne ho prezentovala spolužiakom. 

Náplňou blokového vyučovania dejepisu nás, starších 

bolo načítanie informácií o tejto osobnosti 

a príprava nápaditých pracovných listov.  

Na to, aby sme boli schopní graficky vytvoriť postery 

venované Milanovi, museli sme absolvovať ďalšie    

blokové vyučovanie, tentoraz  informatiky. 

Pilne sme pracovali aj na hodinách francúzskeho jazy-

ka, pretože sme vznikajúce materiály  postupne       

prekladali do francúžštiny, aby sme výsledky našej 

práce mohli odprezentovať našim spolužiakom  

z partnerskej školy vo Francúzsku, ktorí  na tomto 

projekte s nami spolupracovali.  
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Exkurzia do     

Košarísk          

a na Bradlo 

Súčasťou projektu bola návšteva rodnej obce i rodného 

domu M. R. Štefánika v Košariskách i miesta jeho     

posledného odpočinku na Bradle. Žiaci si doplnili    

informácie o živote Štefánika vďaka zaujímavému a    

obsiahlemu výkladu pani sprievodkyne v múzeu a mali 

možnosť na vlastné oči vidieť mnohé artefakty z jeho   

života.  

Spoločne sme sa následne poklonili jeho  pamiatke pri 

mohyle na Bradle nad jeho milovanými Košariskami.    

Exkurzia sa však nezačala ranným nástupom do autobusu 

a neskončila pietnou chvíľou na Bradle, to by bolo  

veľmi jednoduché.  

Žiaci cestovali do Košarísk s pripraveným scenárom 

a vyzbrojení  všakovakými „high-tech“ zariadeniami, 

pretože ich úlohou bolo    doteraz zozbierané informá-

cie o Milanovi Rastislavovi predstaviť vo vlastnoručne 

pripravenom „videoshote“. A že pracovali pilne ako 

včielky, podľa vzoru Štefánika ... 
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Návšteva knižnice 

a prednáška 

Aby sme dokázali spracovať bibliografiu práce na   

projekte, absolvovali sme krátke školenie v Krajskej 

knižnici Karola Kmeťka v Nitre.  

Vznikli tiež  informáciami nabité prezentácie, ktoré 

sa na osobnosť Milana Rastislava Štefánika pozerajú 

z mnohých pohľadov - ako na žiaka a študenta, vedca, 

odbojára,     cestovateľa, no predovšetkým človeka. 

Sme veľmi radi, že tieto prezentácie si nájdu miesto 

v našej školskej knižnici a poslúžia v rámci roves-

níckeho vyučovania našim mladším spolužiakom spoloč-

ne s ostatnými materiálmi, ktoré sme vytvorili. 

Okrem záplavy kníh venovaných problematike prvej sve-

tovej vojny, štátoprávnemu usporiadaniu prvej ČSR  

i osobe samotného M. R. Štefánika, čakala prínosná 

prednáška Dr. Róberta    Arpáša pôsobiaceho nielen 

na Katedre histórie  UKF v Nitre, ale aj v ústave 

najnovších dejín SAV. Žiaci počas prednášky takmer 

nedýchali a všetky informácie zanietene sledovali, 

zapisovali a následne analyzovali.  
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Beseda s hercom 

SND Milanom Ondrí-

kom 

Na pôde našej školy sme mali možnosť privítať skvelého 

herca SND Milana Ondríka, ktorý stvárňuje rolu Milana 

Rastislava Štefánika Milana v novom pripravovanom   

filme.  

Pán Ondrík sa s nami podelil o všetky podrobnosti,  

ktoré sprevádzali prípravu i samotné uvedenie tohto 

veľkolepého filmu, čím nás naladil najlepším spôsobom 

na naše nasledovné divadelné predstavenie.  

Úlohou herca nie je len naučiť sa svoje texty,      

najdôležitejšie je zžívanie sa s postavou a to       

vyžadovalo vydať sa po stopách tohto velikána. Herci 

účinkujúci vo filme teda absolvovali prípravu a zber 

informácií podobný tomu, čo sme absolvovali doteraz aj 

my.  
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Návšteva        

divadelného    

predstavenia 

V rámci projektu sme mali možnosť navštíviť        

predstavenie Štefánik v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 

Pred  samotnou návštevou predstavenia sa na nás    

všetkých   pomaly podpisovala akási „tvorčia“ kríza, 

pretože práce ešte zostáva neúrekom a čas sa neúprosne 

kráti.      

Bravúrne herecké výkony, neuveriteľne krásne spracované 

predstavenie a dokonalá divadelná atmosféra nás však 

znova „nakopli“ a my sme všetci chytili „druhý dych“.      

Fascinujúco spracované predstavenie zcelilo 

a systematizovalo  naše poznatky o danej dobe i osobe 

M. R. Štefánika. Žiaci inšpirovaní a nadchnutí     

predstavením prichádzajú s novými nápadmi aj nad rámec     

plánovaných výstupov projektovej práce, preto pracujeme 

s plným nasadením a obrovskou dávkou entuziazmu aj vo 

svojom voľnom čase, po vyučovaní. Do zháňania materiálu 

sme zapojili aj našich rodinných príslušníkov 

a ostatných priateľov školy, ktorých sme „nakazili“  

našim nadšením. 
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Videokonferencia 

O našich doterajších aktivitách sme chceli informovať 

našich spolužiakov vo Francúzsku a tiež sa s nimi    

podeliť o výsledky našej i ich práce. Pripravili sme si 

prezentáciu, v ktorej sme predstavili našu krajinu, 

mesto, školu, históriu i zaujímavosti, ktoré sme     

zistili o osobe M. R. Štefánika.  Jednotlivé životné 

etapy sme ilustrovali obrazovým materiálom a vhodne   

doplnili o Štefánikove známe i menej známe výroky.   

Pochválili sme sa tiež našou cestou po stopách       

generála Štefánika  a ukázali našim spolužiakom     

najzaujímavejšie „highlighty“ z našej cesty za     

poznaním.  
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Inštalácia výstavy 

Po týchto namáhavých dvoch mesiacoch sme mali jesenné 

prázdniny, no ak si myslíte, že sme len tak leňošili, 

tak to sa veľmi mýlite. Bol to čas, kedy sme sa   

všetci chystali na „grand finálé“, veď predsa bolo 

potrebné premyslieť a pripraviť sprievodné slovo 

v slovenskom i francúzskom jazyku, prezentáciu 

i samotnú  túto našu výstavku, ktorou sme vám chceli 

ukázať aká úžasne krásna cesta za poznaním môže byť.  

Dôležité tiež bolo preniesť atmosféru doby, v ktorej 

Milan žil na našich hostí, preto sme ako výzdobu spo-

ločenskej miestnosti zvolili bielo - modro - červenú 

trikolóru ako symbol slovensko-francúzskej spolupráce  

a sto vlastnoručne vyrobených vlčích makov, ktoré sa 

stali symbolmi prvej svetovej vojny.  

Naši hostia pri príchode taktiež dostali vlčie maky, 

ktoré si počas prezentácie pripli na oblečenie a tým 

vyjadrili svoju účasť.  
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Prezentácia     

projektu 
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Tak ako Štefánikov život bol plný aktivít, tak i my 

sme sa snažili podľa jeho vzoru zvládnuť túto  

prácu na našom projekte úspešne. Zahrali sme sa na 

vedcov, umelcov, bádateľov, historikov, kurátorov, 

cestovateľov, kritikov, prekladateľov, kartogra-

fov, životopiscov, novinárov, fotografov,       

výtvarníkov, sochárov, itčkarov, architektov,   

tímových hráčov, dizajnérov, učiteľov, no       

predovšetkým nasledovateľov odkazu tohto velikána.  

 

A  to všetko s jediným cieľom: naším poznaním vzdať 

hold významnej osobnosti našich národných dejín: 

Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. 
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