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Projekt Európskeho parlamentu Euroscola sa už stal pravidelnou súčasťou života našej 

školy a aj tento školský rok sme sa rozhodli do nej zapojiť. Z  ponúknutých okruhov  sme si 

vybrali tému „Kampaň  Tentoraz idem voliť – prečo by sme sa mali zapojiť a ísť voliť?“ 

 Snažili sme sa zorganizovať aktivity, ktoré by zapojili do tejto problematiky nielen 

žiakov našej školy, ale aby sme oslovili aj širšiu verejnosť, najmä mladých ľudí, v ktorých 

vidíme potenciál pre aktívnu občianskosť  a ich participáciu na živote v Európskej únii.  

Hlavným cieľom projektu bolo posilniť verejnú debatu o Európskej únii, najmä o fungovaní 

Európskeho parlamentu a dosahu jeho činnosti  a legislatívnej kompetencie na chod života 

bežného občana žijúceho v EÚ a o mieste mladých ľudí v Európskej únii. Zároveň sme  viedli 

žiakov k formovaniu vlastných postojov a názorov a motivovali aj  ich k  účasti na 

budúcoročných voľbách do Európskeho parlamentu. 

 

S podujatím boli oboznámení všetci žiaci školy (spolu 446 žiakov) prostredníctvom 

školského rozhlasu, nástenky, žiackej rady a koordinátorov. Do samotného projektu sa zapojili 

žiaci 2. - 4. ročníka, čiže 283 žiakov. Niektoré aktivity boli zorganizované len pre niektoré 

triedy, iných aktivít sa zúčastnili viaceré triedy z rôznych ročníkov. 

Zvolili sme interaktívnu formu. Téma bola zároveň témou ročníkového projektu pre 2., 

3.  a pre 4.bilingválny ročník nášho gymnázia, každoročne sa snažíme upriamiť pozornosť 

našich žiakov na aktuálne témy a problémy našej spoločnosti. Pozitívne hodnotíme aj 

dobrovoľné zapojenie sa žiaka prvého ročníka, ktorý pomáhal tímu druhákov. 

Žiaci si vyberali formu spracovania podľa vlastných záujmov. Projekt sa realizoval 

formou online dotazníkov, powerpointových prezentácií a motivačných krátkych videí. 

Študenti si vytvorili malé pracovné tímy, v rámci ktorých si rozdelili čiastkové úlohy. Ich 

projekty boli umiestnené na facebookovú stránku našej školy, kanál youtube a službu gmail. 

O víťazných prácach sa rohodovalo verejným hlasovaním na týchto sieťach. 

 

Zorganizovali sme besedy  s europoslancom p. V. Maňkom  (9.11.2018) a s vedeckým 

pracovníkom Katedry politológie FF UK p. M. Navrátilom (19.11.2018). Pozvaný  novinár 

Juraj Šimka z TASR nakrútil so študentami  a koordinátorkou projektu interview, ktoré bude 

odvysielané na vlnách Rádia Slovensko.  

Zúčastnili sme  sa aj dvoch sprievodných podujatí: 



12.10.2018 na Fakulte medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity sa naši žiaci 

zúčastnili simulácie práce Európskeho parlamentu, kde si mohli vyskúšať prácu europoslanca. 

Vo francúzskom jazyku simulovali prácu v EP, navrhovali zákony, diskutovali a volili predsedu 

EP. Cieľom bolo zvýšiť povedomie o význame volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019. 

Naše gymnázium reprezentovali  tri študentky 4.ročníka. 

26.10.2018 sa  žiaci dvoch tried 4. ročníka  aktívne zapojili do diskusie na Regionálnom 

diskusnom fóre na tému „Striedanie letného a zimného času“, na ktorom okrem odborníkov 

z rôznych oblastí (medicína, podnikanie, psychológia práce) vystupovali aj europoslanci Jozsef 

Nagy, Anna Záborská a Vladimír Maňka, ktorí  o tejto otázke diskutovali na pôde Paneurópskej 

VŠ. Túto otázku riešili poslanci aj na zasadaniach EP.  Študenti pochopili, že práca EP sa dotýka 

aj ich každodenného života. 

20.11.2018 sa projekt Euroscola na našej škole vyhodnotil a slávnostne ukončil 

odovzdaním cien autorom najlepších prác.  

 

 

 

 

Tohtoročné zapojenie našej školy do programu Euroscola hodnotíme ako úspešné 

a prínosné. Tému „Tentoraz idem voliť“ sme spracovali tak, aby naši žiaci mali príležitosť sami 

vytvoriť vlastné produkty, nielen zapojiť sa do prebiehajúcich projektov iných organizácií.  

Našou aktivitou „Podporme účasť mladých ľudí na eurovoľbách 2019!”sme sa ako škola 

otvorili verejnosti a cez sociálne siete sme mali možnosť osloviť najmä mladých ľudí a 

interaktívne ich motivovať k rozhodnutiu zúčastniť sa nadchádzajúcich volieb do EP. Mohli 



sme tak vykonať niečo užitočné nielen pre seba, ale aj pre spoločnosť, v ktorej žijeme a tak sa 

spolupodieľať na budúcej podobe demokracie v Európskej únii. 

  Študenti našej školy pochopili zmysel a cieľ témy, stotožnili sa s cieľmi projektu 

Euroscola. Zdieľajú názor, že videli zmysel svojej práce a mali pocit uspokojenia 

z dosiahnutého výsledku.  

 

  Ponúkame Vám možnosť pozrieť si práce našich žiakov: 

Videá : 
https://drive.google.com/open?id=1MdO8c8Z8xkJ_PUImv3mG_isWT7zFFQr6     

 
https://drive.google.com/open?id=1egS8CzATTBzt4zjjHYJiILKpX1COjqNL  
 
https://drive.google.com/open?id=1EO5anJ2veSg_wCJgMkIiDaim91vSBAu1   
 
https://drive.google.com/open?id=1wWMT3FS4HimlgzA3d7Wmn7Knv5rsLZ9k  
 
https://youtu.be/hSJV6FL1Jnc 
 
https://drive.google.com/open?id=1izVGpCMNB7Aj-05DN_YcsdmaRxZap-r9 
 
https://youtu.be/JLsaNLfE-A0         
 
https://drive.google.com/file/d/1k5bNaA4kdZhQ23mW4UDFuE7oNOk0zAOx/view?usp=sharing 
 
https://youtu.be/vJ2EExLKYyg 

 

Power -pointové prezentácie: 

https://drive.google.com/file/d/1zEpYX4oIsEf23CFawlFOWRekdSohqOhQ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1KPonqe15vGkik7hRcAQWvPuUpqMGfGBI/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RI-HapbDbSECddtojh-3aIDbXTFJUmN-/view?usp=sharing 

 Dotazníky: 

https://drive.google.com/file/d/1jt6J7aDLg_BYTSo-TpKTriBxkp992E3j/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qqxSzxWN7nxCbUeEhDsjG9oO9vWYzNaT/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/17KZbhEaACnhZXmKpgcveBKX26k9MuaJ9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1hzjDrTvnUFiWQ29kwodchttfpnQIKEy1/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1VEI055zij32ja-5exR9pICRfL3lT24HY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1t1qfe2f5k6LwMkxXk74X0WC8v6fONS0j/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1NIGBxWkt7RMyjrpTwDPJE1Xl1u4TuOdh 

https://drive.google.com/file/d/1L69e9fZCHL8430irSi50zMq3Ewk2oi-q/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1uW3ibJrnG6lmJkEtGOjYewmCDAS7k0dz/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1PGx2RcA7fpqIALmro1vY9z1FRD-oP3nw/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/16bF8Gu68SbqRLuZrzFMlfU-pFsznUSBe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1y0reW_Ks53csdkDeLBo5EFHMkMiLIdz4/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/open?id=1MdO8c8Z8xkJ_PUImv3mG_isWT7zFFQr6
https://drive.google.com/open?id=1egS8CzATTBzt4zjjHYJiILKpX1COjqNL
https://drive.google.com/open?id=1EO5anJ2veSg_wCJgMkIiDaim91vSBAu1
https://drive.google.com/open?id=1wWMT3FS4HimlgzA3d7Wmn7Knv5rsLZ9k
https://youtu.be/hSJV6FL1Jnc
https://drive.google.com/open?id=1izVGpCMNB7Aj-05DN_YcsdmaRxZap-r9
https://youtu.be/JLsaNLfE-A0
https://drive.google.com/file/d/1k5bNaA4kdZhQ23mW4UDFuE7oNOk0zAOx/view?usp=sharing
https://youtu.be/vJ2EExLKYyg
https://drive.google.com/file/d/1zEpYX4oIsEf23CFawlFOWRekdSohqOhQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KPonqe15vGkik7hRcAQWvPuUpqMGfGBI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RI-HapbDbSECddtojh-3aIDbXTFJUmN-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jt6J7aDLg_BYTSo-TpKTriBxkp992E3j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qqxSzxWN7nxCbUeEhDsjG9oO9vWYzNaT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17KZbhEaACnhZXmKpgcveBKX26k9MuaJ9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hzjDrTvnUFiWQ29kwodchttfpnQIKEy1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VEI055zij32ja-5exR9pICRfL3lT24HY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t1qfe2f5k6LwMkxXk74X0WC8v6fONS0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1NIGBxWkt7RMyjrpTwDPJE1Xl1u4TuOdh
https://drive.google.com/file/d/1L69e9fZCHL8430irSi50zMq3Ewk2oi-q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uW3ibJrnG6lmJkEtGOjYewmCDAS7k0dz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PGx2RcA7fpqIALmro1vY9z1FRD-oP3nw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16bF8Gu68SbqRLuZrzFMlfU-pFsznUSBe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y0reW_Ks53csdkDeLBo5EFHMkMiLIdz4/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1MdUlkWBBDtmsYwxOEFHhy51TIkmQTpad/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/18mWIbKN2s7hHT_5OIyT6eSnd2vKunQnz/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1RRSZ35DObeMgmaKRNcLxAPZGJYzQhMGW/view?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/1RRSZ35DObeMgmaKRNcLxAPZGJYzQhMGW/view?usp=sharing

