
Comenius projekt Sporture 

Od 14.-22.3.2015. u Gornjoj Stubici borave učenici i učitelji iz 6 europskih partnerskih 

zemalja s kojima OŠ Matije Gupca Gornja Stubica sudjeluje u Comenius projektu 

Sporture – Sport and nature, a great and healthy adventure. Projektne aktivnosti su 

počele u ponedjeljak 15.3.2015., a u 17 sati centralni događaj toga dana su bile 

prezentacije sudionika i promocija zbornika tradicijskih igara Let us play together! 

Svečanom otvaranju susreta nazočili su i pozdravili sve prisutne gospođa Katarina 

Grgec, voditeljica službe za srednje škole u MZOS-a, gospođa Jasna Petek, zamjenica 

župana Krapinsko-zagorske županije, općinski načelnik gospodin Jasmin Krizmanić i 

njegov zamjenik Vladimir Škvorc. 

Partneri našoj školi su učenici i učitelji iz škola:  
 Opća srednja škola Mavikent Durali Yazici Ortaokulu iz Antalye u Turskoj 

(nositelj projekta) 
 Opća srednja škola IES Sierra Luna iz Los Barrios, Cadiz u Španjolskoj  
 Osnovna šola Križevci pri Ljutomeru u Sloveniji  
 Opća srednja škola RSG Wiringherlant iz Wieringerwerfa u Nizozemskoj 
  Opća srednja škola Österreichischer Austauschdienst iz Beča u Austriji  
 Opća srednja škola Publiczne Gimnazjum w Boratynie iz grada Chłopice u 

Poljskoj 

Projekt  Sporture je dvogodišnji projekt, a osnovna je namjena oživjeti tradicijske igre 

kao sredstvo međusobne interkulturalne komunikacije. Zatim poticati zdrave navike: 

boravak u prirodi, zdrava prehrana, razvijati kulturnu osviještenost učenika i 

senzibilizirati ih za susrete s drugim kulturama i običajima te za upoznavanje vlastitih, 

razvijati smisao za inicijativu i poduzetništvo, komunicirati na stranom jeziku i upoznati 

razlike u obrazovnim sistemima zemalja partnera. U dogovoru s njima provode se 

aktivnosti koje su osmišljene kako bi se ostvarili osnovni ciljevi projekta u svakoj školi 

posebno. Na međusobnim susretima razmjenjuju se iskustva i primjere uspješnih 

aktivnosti te prati tijek ostvarivanja projektnih ciljeva. Engleski jezik je službeni jezik za 

komunikaciju. Učenici koriste ICT u međusobnoj komunikaciji na daljinu. 

Istraživanje i otkrivanje tradicijskih igara kao kreativna metoda kojom će uvježbavati 

svoje organizacijske sposobnosti pomoći će učenicima da razviju samopouzdanje i 

osvijeste vrijednost tradicije svoga kraja. Boravak u prirodi i uvježbavanje tih igara 

pridonijet će također njihovom zdravom razvoju. Cilj je oživjeti igre, naučiti druge da se 

igraju, upoznati igre iz drugih kultura, upoznati nove krajeve i steći nove prijatelje – bez 

skupocjenih pomagala, koristeći prirodne materijale. 

Susret u Gornjoj Stubici šesti je susret projektnih timova. Zadatak svake škole je 

prikazati kako se provodila kampanja o zdravom životu u njihovoj školi, prikazati kratki 

film i naučiti partnere jednu tradicijsku igru. Gostima smo priredili bogat program kako 

bi upoznali naš kraj, ali i druge dijelove naše domovine (Zagreb, Plitvice, Krapina, Marija 



Bistrica). Učenici gosti su smješteni kod učenika domaćina, te ovim putem zahvaljujemo 

roditeljima naših učenika na dobrodošlici i velikom trudu!  

Kako biste bili u toku s događajima pratite web stranice škole. 

Sanja Knezić, prof., ravnateljica 
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