
Najlepší žiaci  
v Handlovej za uplynulý 
školský rok

Oceňovanie najlepších žiakov zá-
kladných škôl, základnej umelec-
kej školy a osemročného gymnázia 
(triedy prima až kvarta) v školskom 
roku 2008/2009 sa konalo 12. júna  
už tradične v obradnej sieni MsÚ. 
Primátor mesta Ing. Rudolf Podoba 
ocenil prácu vynikajúcich žiakov, 
poďakoval pedagógom. 
Jedna stránka pamätnej knihy 
mesta sa zaplnila podpismi žiakov, 
ktorí dosiahli mimoriadne výsledky 
počas svojho štúdia. Ako uviedol 
primátor, je pre neho cťou zozná-
miť sa s mimoriadne úspešnými 
žiakmi handlovských škôl, ktorí 
dosiahli vynikajúce výsledky vo 
výchovno - vzdelávacom procese, v 
záujmovej činnosti, v olympiádach 
i v športe. Dokázali, že hoci sú ešte 
deti, vedia čo je zodpovedný prístup 
k povinnostiam a k príprave na 
budúci život. Pochopili, že je to 
ich štart do budúcich študijných a 
pracovných rokov.

Základná škola, 
Mierové námestie
Emma Bielokostolská  - 4. B
Matej Schwarz  - 9. C
Lucia Ivanová  - 7. A

Základná škola, 
Morovnianska cesta
Kristián Bako,  -  8.B
Simona Offertalerová  -  9.B 
Róbert Rácz  - 7.B 

Základná škola, Školská ul.
Michaela Hanešová  -  7.A,  
Milan Kubala  - 6.A
Michaela Brathová  - 4.B 

Špeciálna základná škola 
Romana Šarkoziová  -  9. ročník 
Petra Alchusová  - 9. ročník
Patrik Bielsky  - 9. ročník

Základná umelecká škola
Jakub Jurík  -  3. ročník I. stupňa 

literárno-dramatického odboru
Michal Sivek  - 3. ročník II. stupňa 
výtvarného odboru
Michaela Gogová  -  4. ročník II. 
stupňa hudobného odboru

Gymnázium Ivana Bellu, 
Handlová
Peter Holos  - sekunda 
Nora Paľovova  -  tercia 
Martina Pokryvačová  -  kvarta 
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Projekt Comenius 
na Gymnáziu Ivana Bellu

V dňoch od 4. do 16. mája 2009 sa skupina 
13 žiakov a 3 profesorov z Gymnázia Ivana 
Bellu v Handlovej zúčastnila výmenného 
pobytu v Rumunsku v rámci bilaterálne-
ho projektu Comenius ,,Poznajme naše 
krajiny, poznajme našu Európu“. Projekt 
bol realizovaný s finančnou podporou 
Európskej komisie, Generálneho riadi-
teľstva pre vzdelávanie a kultúru v rámci 
Programu celoživotného vzdelávania.
     V roku 2007 sme nadviazali prvé 
kontakty s gymnáziom A.T.Laurian  v ru-
munskom meste Botosani. Do projektu 
sa zapojili 13 žiaci, ktorí sa učia po fran-
cúzsky, a prostredníctvom internetu sme 
začali spolu komunikovať. Našim cieľom 
neboli len výmeny žiakov, ale hlavne bližšie 
oboznámenie sa so slovenskou a rumun-
skou kultúrou. Preto sme sa ešte pred 
príchodom našich rumunských korešpon-
dentov na Slovensko pustili do pripravova-
nia materiálov o Slovensku a o Európskej 
Únii a to nielen po slovensky, ale aj po 
francúzsky. Vďaka práci na tomto projekte 
sme tak mohli zlepšiť naše jazykové schop-
nosti. V máji roku 2008 sme mali prvé 
stretnutie, najprv prišli naši korešpondenti 
z Rumunska. Snažili sme sa pripraviť pre 
nich čo najzaujímavejší program s cieľom 
oboznámiť ich so slovenskou kultúrou, 
históriou a prírodou. Bratislava, Vysoké 

Tatry, Bojnice, Martin, Zvolen – aj to sú 
miesta, ktoré sme spoločne objavovali. 
Popri navštevovaní rôznych slovenských 
miest sa tiež odohrávali aktivity v škole 
– hodiny slovenčiny, rumunčiny, účasť na 
vyučovaní, spracovávanie a prekladanie 
materiálov,...
     Po odchode Rumunov zo Slovenska sa 
však práca na projekte neskončila, práve 
naopak, naďalej sme sa snažili dospieť 
k finálnym produktom – trojjazyčný kalen-
dár, trojjazyčný časopis – Náš kút Európy a 
články na webovej stránke školy. 
     V máji roku 2009 prišiel rad na nás, 
a tak sme si vymenili úlohy a namiesto 
hostiteľov sa z nás stali hostia. Zavítali 
sme do Rumunska, kde nás už čakal zau-
jímavý program. Spoznali sme významné 
osobnosti Rumunska (M. Eminescu, 
J.Enescu, I.Creanga..) ale taktiež krásy 
rumunskej prírody a ich ľudové tradície 
i veľkolepé pamiatky ako napr. kláštory  
Putna, Sucevita,Voronet so svojráznou 
architektúrou...
   Okrem toho, že sme mali príležitosť 
rozvíjať naše komunikačné schopnosti 
v troch jazykoch – slovenčine, rumun-
čine a francúzštine – sme spoznali nový 
kút Európy – Rumunsko. Bola to pre 
nás veľmi cenná skúsenosť, vďaka ktorej 
sme nadviazali kontakty s novými ľuďmi 
a spravili sme aspoň malý krok na ceste ku 
spoznaniu našej Európy.

Zuzana Ondrejková, septima
 účastníčka projektu

Kde bolo tam bolo, 
na Slovensku a v Nórsku
Stredná odborná škola v Handlovej dostala 
možnosť zapojiť sa do projektu, ktorý má 
podporiť vzdelávanie, rozšíriť kultúrny 
prehľad a motivovať k výučbe cudzích 
jazykov. Najťažšou úlohou bolo nájsť si 
zahraničného partnera. Naša škola si našla 
partnerskú školu  Gerhard Schønings skole 
v nórskom meste Trondheim. V projekte 
ide hlavne o vzájomnú mobilitu študentov 
a učiteľov oboch škôl. Cieľmi projektu sú 
spoznať kultúru partnerskej krajiny, jej 
históriu, zvyky, obyčaje, tradície, folklór, 
ich zachovávanie v rodinách a v spoločnos-
ti, vzťah k nim, ich vplyv na spôsob života, 
zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazy-
ku – anglickom, zatraktívniť vzdelávanie 
a prípravu v neštandardných podmienkach 
počas mobilít, exkurzií a seminárov a iné. 
Úlohou študentov oboch škôl je prezento-
vať svoju školu, región a krajinu formou 
prezentácií, vyskúšať si niektoré tradičné 
ľudové remeslá, pripraviť brožúru o pro-
jekte, ktorá bude výstupným produktom 

a publikovať výsledky práce na webovej 
stránke, ktorú si sami navrhnú a založia. 
Študenti budú ubytovaní v rodinách, čo im 
pomôže v komunikácii v anglickom jazyku 
a spoznajú životný štýl rodiny partnerskej 
krajiny. 

V dňoch 17. – 20. 6. 2009 sa uskutočnila 
prípravná návšteva slovenských učiteľov 
v Trondheime, ktorej cieľom bolo dohod-
núť základné podmienky spolupráce, 
termíny a program mobilít. Prvá mobilita 
sa uskutoční 3. – 17. 10. 2009 a to prí-
chodom nórskych študentov na Slovensko. 
V programe je zahrnuté množstvo aktivít 
ako workshopy, exkurzie, vystúpenie folk-
lórnej skupiny, prezentácie a iné. Mobilita 
slovenských študentov v Nórsku je pláno-
vaná na máj 2010. 
Tento projekt je spolufinancovaný z Fi-
nančného mechanizmu Európskeho hos-
podárskeho priestoru, Nórskeho finanč-
ného mechanizmu a štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky prostredníctvom 
Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti 
vzdelávania.


