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Propozície súťaže 

Moje obľúbené miesto na Zemi 
Téma:  Každý z nás má niekde svoje obľúbené miesto, na ktoré sa rád vracia z rôznych dôvodov,  či už 

je tým dôvodom oddych, zábava, stretnutie s rodinou a priateľmi alebo získanie nových zážitkov 

a poznatkov. Cieľom súťaže Moje obľúbené miesto na Zemi  je  priblíženie rozmanitých miest a 

dôvodov, pre ktoré sú pre našu mládež zaujímavé. Charakter prác môže byť informatívny, edukačný 

alebo aj zábavný. 

Vyhlasovateľ súťaže: ZŠ Belehradská 21 v Košiciach, Belehradská 21, 04013 Košice 

Registrácia: do 20.3.2020 (prihlášku poslať na informatika@zsbelehradska.sk) 

Časový rozpis súťaže: 

7.4.2020 (utorok) 7:45 – 8:15 Prezencia účastníkov  
 8:30 Otvorenie súťaže  
 12:30 – 13:00 Vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov 

 

Účastníci: žiaci II. stupňa ZŠ a 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií 

Súťažné podmienky: 

1. Vytvorenie prezentácie, krátkeho videa alebo animácie na danú tému 

2. Čistý čas prezentácie je max. 5 min, pri videu a animácii max. 2 min. 

3. Formát prác: 

a. Prezentácia – Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Prezi 

b. Video – formát .mp4 (spustiteľné v programoch VLC, Windows Media Player) 

c. Animácia  - formát .gif 

4. Prihlášku je potrebné zaslať na adresu informatika@zsbelehradska.sk najneskôr do 20.3.2020 

5. Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo dvojčlenné družstvo 

6. Počet súťažných prác je obmedzený kapacitou a časovou dotáciou súťaže. Po uzavretí termínu 

prihlasovania budú prihlásené školy kontaktované prostredníctvom e-mailov a oboznámené s 

výberom počtu súťažných prác 

7. Súťažné práce môžu byť poslané na e-mailovú adresu informatika@zsbelehradska.sk do 

1.4.2020. V prípade komplikácií je možné prácu nahrať aj v deň súťaže z prenosného média 

(USB) 

8. Porota bude hodnotiť obsluhu počítača, obsahovú a grafickú stránku, dodržanie časového 

limitu a celkový prejav 
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Technické zabezpečenie: 

 Interaktívna tabuľa 

 PC: WIN 2010, MS Office 2016, VLC media player 

Odporúčania: 

 Odporúča sa, aby jednotlivé práce boli samostatné a nezávislé na použitom prezentačnom 

softvéri 

 Prosíme o dodržanie časového limitu 

 Prezentovanie jednotlivých prác bude prebiehať použitím interaktívnej tabule, čo je potrebné 

zohľadniť pri ich tvorbe 

Príloha: prihláška na súťaž 

 

 

             Mgr. Mária Horváthová 

             riaditeľka 
              ZŠ Belehradská 21 Košice 
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