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Projekt Nech sa páči : „Multi – kulti“ je zameraný na 

organizovanie spoločensko – kultúrnych podujatí, zdravé a 

zmysluplné využívanie voľného času a vytváranie 

bezpečného prostredia v školskom internáte v Želovciach. 

Netradičnou a nenásilnou formou výchovy a vzdelávania 

učíme žiakov komplexne chápať pojem                         

„zmysel zdravej existencie“                                                     

a vo svojom živote ho aj uplatňovať. Cieľom projektu je do 

budúcna zlepšiť disciplínu a znížiť konfliktnosť vzájomných 

vzťahov.  

Poznávaním tradícií a kultúr, pestovaním sebavedomia  a 

sebauvedomovania rómskych i nerómskych jednotlivcov 

vyzdvihnúť jednotu, súdržnosť, kolektívnosť medziľudských 

vzťahov v našej spoločnosti. 



 
             „Z Nadačného fondu Deti v   

        bezpečí poisťovne Kooperatíva „ 

Odborné učilište internátne v 

Želovciach získalo grant  

v hodnote 800€.  

 
Realizácia projektu: 

od 1. februára 2017  

do 30. júna 2017 

Schválenie projektu: 

     23.11.2016 

 



Na zasadnutí pedagogickej rady pri OUI v Želovciach 

sme predstavili všetkým pedagogickým zamestnancom 

projekt          „ Nech sa páči:  Multi - Kulti „   

ktorý sa realizuje a je  

podporený z Nadačného  

fondu Deti v bezpečí  

poisťovne Kooperativa. 

Burza nadbytočných vecí z  

    domácnosti. 
Rešpektujeme vývojové potreby 

mládeže. V rámci projektu sa 

zúžitkuje všetko, aj to čo je 

dlhodobo nepotrebné a leží nám to  

v skrini. 



Zabezpečovanie projektu prebieha 

nasledovne: 

V priebehu projektu sa zabezpečuje materiálno -  

technické vybavenie, pomôcky pre realizáciu 

následných každomesačných aktivít projektu: 

zakúpenie: prenosného ozvučovacieho systému, 

fotoaparát, sololit, kancelárske potreby, a iné... 

  

Propagácia aktivít - na nástenke školy, web 

stránke školy www.ouizelovce.sk  

 

www.ouiželovce.sk


 V mesiaci február 2017 realizačný tím predstavil 

žiakom plánované aktivity projektu. Spätnou väzbou 

boli žiacke názory, návrhy pre aktivity k projektu a 

navodenie zdravej, sociálnej pozitívnej klímy v 

kruhu rodiny v Školskom internáte OUI a SOŠ v 

Želovciach.  

 
 

  



Prípravná fáza pre maľbu graffitov na solotit. 

Žiaci nápaditosťou a vlastnou tvorbou vyjadrujú svoj názor 

na papier. Svoj pohľad na svet v rôznych témach neskôr 

zúžitkujú na väčšej ploche sololitu - čím spoločným úsilím 

vyzdvihneme spoluprácu v kolektíve.  



Steny  Školského internátu sme skrášlili 

nástenkou o podpore a pripravili v spolupráci 

s realizačným tímom následné aktivity, ktoré 

sa v priebehu nasledujúcich mesiacoch   

                                                          realizujú.  
           
                                                         Príprava násteniek 



V rámci projektu realizujeme aktivity počas 

výchovy mimo vyučovania v školskom internáte.      

V telocvični SOŠ sa pripravujeme na tanečný 

maratón  „Tancom proti rakovine „ 



        Aj takto sa  pripravujeme na tanečný maratón.   

 - Roztancuvávame sa spoločensky Hip- Hop, Break dance - 

kde v tanečnom štýle, rytme zapájame celé telo v 

dynamickom tanci a svojou neverbálnou komunikáciou 

aktivujeme všetky vnútorné zdroje svojho tela.  

 - Odbúravame predsudky vo vzájomnej tolerancií 

komunitných skupín a robíme si „bezpečné prostredie“         

                            v kruhu rodiny.  

 - Efektívne a zdravo vyžívame zmysluplné trávenie  

voľného času v školskom internáte. 



     Počas výchovy mimo vyučovania ( VMV ) v ŠI dávame 

najavo svoje pocity, odbúravame - strach, stres, hnev.  

 - Vzájomne sa spoznávame, utužujeme kolektív a tvoríme   

                                    si nové zážitky.  

Spoločnou myšlienkou realizačného tímu – pedagógov je zo 

života adolescentov vylúčiť nevhodné správanie, aktivity 

spojené s vandalizmom, alkoholom a drogami - čo prispieva 

k vytváraniu zmysluplného a bezpečného prostredia  



Spoločne nacvičujeme tanec  

– tvoríme spoločensky tanečné kreácie za 

ktoré sa nemusíme hanbiť 



       Vytváranie dobrých vzťahov medzi žiakmi a pedagógmi  

                             je nesmierne dôležité. 

Posilňuje sa úcta, vzájomná tolerancia, zlepšuje sa   

                                                                            komunikácia.  

Jednotlivci sú takto vedení k pocitu zodpovednosti pre   

                                                dosiahnutie spoločných cieľov. 

     Budujeme lepší, kvalitnejší - pozitívny vzťah k svojmu  

                            okoliu i k sebe samému. 



Počas VMV udržiavame dobré medziľudské vzťahy v 

kolektíve.  

Spevom - karaoke odbúravame stresové konfliktné situácie 

a podľa predlohy si nôtime svoju obľúbenú pieseň. Aj takto 

si tvoríme zábavu a trénujeme „emocionálnu“ odvahu našej 

zrelosti. 



Pripravujeme aktivitu  

        OZNAM  

      na nástenke 



Roztancujme sa spoločensky 
V rámci podujatia 7.4.2017 

„Tancom proti rakovine „ 

pri príležitosti Dňa narcisov 

sme zúžitkovali úsilie z 

tréningov na spoločnom 

vystúpení na pódiu. 

- pitný režim a dobré, zdravé jedlo                 

( koláčiky z ovocia a zeleniny ) pripravili 

žiaci z odboru obchodná prevádzka - práca 

pri príprave jedál  



Ako kvietok jari a nádeje - krehký narcis „symbol „ 

porozumenia, spolupatričnosti a dobrovoľný finančný 

príspevok zaň, je ten najkrajší spôsob podania pomocnej 

ruky všetkým, ktorí denne zápasia s onkologickým 

ochorením. 

- žiačka Miška 

roztancovala 10 žiakov z 

okresu, ktorí navštívili pri 

tejto príležitosti Našu školu 

 



Celé podujatie sa nieslo v duchu tanečných kreácií  

Zumby fitnes v rytme latinsko -americkej hudby, Salsy, 

Mamba, break dance, hip-hopu, disco. Kde svoje nadanie a 

talent  na pódiu ukázali aj Naši žiaci. 

Svoje spevácke umenie s 

nádychom tanečných kreácií 

Elektrick boogie pred davom 

ľudí prezentoval aj náš žiak 

 

žiačka Miška -  



Pripravovaná aktivita, 

       OZNAM  

      na nástenke 



Veľkonočné tradície a zvyky. 

Aj takto sme sa spoločensky zabávali a 

pripomenuli sme si tradície a zvyky Veľkej noci  



To bolo smiechu... 

V rámci zapojenia žiakov do tejto predveľkonočnej akcie 

pedagógovia čítali zvyky tradície a žiaci prezentovali vinše. 

Cieľom bolo zaujať žiakov niečím novým, odbúrať 

predsudky a nadviazať na  pozitívnu klímu medzi 

pedagógom a žiakom. 



Zamýšľame sa nad budúcnosťou a hľadáme možnosti 

nenásilného vštepovania vedomostí žiakom ako i ďalšieho 

rozvoja osobnosti adolescentov. Uplatňovať a podporovať 

aktivity zamerané pre užitočnosť, zdravé spoločenské 

zapojenie sa do spoločnosti bez predsudkov, formovať 

osobnosť a povahové črty ako tvorivosť, trpezlivosť 

vytrvalosť... 



- žiak Michal SOŠ v 

Želovciach nám 

predviedol svoje 

umenie hrou na 

harmonike 

- za doprovodu 

pedagóga žiačka Miška 

OUI Želovce predviedla 

svoje spevácke umenie 



Ďalšia príprava aktivít, 

       OZNAM  

     na nástenke 

- V rámci VMV v školskom internáte sa pripravuje podujatie, 
akcia -  maľovania, sprejovania na sololit 

-  V rámci VMV v školskom internáte sa pripravuje akcia 
poznávania, zvykov tradičných a netradičných kulinárskych 
jedál medzi etnickými skupinami  


