
Ocenenie triedy z malackého gymnázia za víťazstvo v medzinárodnej súťaži 

 

Ministerka mládeže a kultúry Spolkovej krajiny Nordrhein - Westfalen, pani Christina Kampmann, dňa 

16. júna 2016 v Kongresovom centre v Bochume slávnostne odovzdala päťdesiatim žiakom a žiačkam 

z Nemecka, Poľska, Ukrajiny, Ruska, Chorvátska, Rumunska a Slovenska hlavnú cenu v rámci 

tohtoročnej žiackej súťaže "Stretnutie s východnou Európou". 

Medzi ocenenými boli aj žiaci kvarty z malackého gymnázia, ktorí sa do súťaže zapojili pod vedením 

učiteľky Denisy Pochylej Kečkéšovej.  

V  spolupráci s triedou 5c z gymnázia v nemeckom Beverungene zvíťazili v rámci projektu „Stretnutia 

a vízie – Hry sveta“. Spoločne zmapovali, zapísali a kreatívnym spôsobom prezentovali hry, ktoré sa 

deti hrávali spolu od minulosti až po súčasnosť. Filmové leporelo malackých žiakov, plagáty 

beverungenskej triedy a viac ako sto strán sprievodného textu s porovnaním hier stačili na 

presvedčenie poroty.  Projekt zvíťazil - nemeckí žiaci získali peňažnú výhru  300 eur a malacká trieda 

okrem rovnakej finančnej odmeny aj  týždenný pobyt  pre jedného žiaka a učiteľku v Münsteri. 

Zástupca žiakov, Filip Draškovič,  s učiteľkou pricestovali do Münsteru 13.6. 2016. Stretli sa tam 

s ostatnými výhercami z východnej Európy a spoločne si mohli vychutnať bohatý program: tradičnú 

prehliadku mesta, potom aj netradičnú, v sprievode nočného strážnika „zo  17. storočia“, panorámu 

z  veže Gasometer v Oberhausene s modelom zemegule s priemerom 20 metrov, výstavu „Zázraky 

prírody“, návštevu Movie Parku v Bottrope. V utorok, 14. 6. 2016,  prijal delegáciu víťazov premiér 

republiky Nordrhein Westfalen, pán Prof. Dr. Reinhard Klenke. 

Najslávnostnejším bodom týždňového programu bolo, prirodzene, slávnostné odovzdávanie cien 

víťazom v Bochume. V Kongresovom centre vystavili všetky ocenené práce. Asi päťsto pozvaných 

hostí malo možnosť pozrieť si ich a opýtať sa autorov na detaily. Pre slovenských účastníkov to 

navyše bola aj príležitosť prvýkrát sa osobne stretnúť so žiakmi z nemeckej partnerskej školy. 

Oficiálnu časť odovzdávania  ocenení otvorili svojimi príhovormi pani ministerka Kampmann, 

primátor mesta Bochum, pán Thomas Eiskirch a ďalší pozvaní hostia. 

Medzinárodná žiacka súťaž  "Stretnutie s východnou Európou" jestvuje už viac než 60 rokov. Ponúka 

veľa podnetov na rozmanité témy, aby poskytla každému záujemcovi možnosť zapojiť sa a priestor 

prejaviť sa originálnym spôsobom. V tomto ročníku sa uskutočnila pod heslom „Jedna Európa, mnoho 

tvárí“. Do súťaže sa zapojilo 5 400 žiakov, ktorí spolu zaslali 1873 súťažných príspevkov. Len štyri 

príspevky vznikli v cezhraničnej spolupráci. A jedným z nich bol víťazný projekt 31-členného kolektívu 

IV.O gymnázia v Malackách. 

 


