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VYHODNOTENIE  sú ťaže 
 

MALÁ PRÍRODOVEDNÁ OLYMPIÁDA PRE MŠ 
 
Organizátor:  Centrum voľného času Elán Ružomberok, oddelenie techniky  
   a prírodovedy 
Názov súťaže: Malá prírodovedná olympiáda pre MŠ 
Cieľ súťaže: zapojiť predškolské deti do prírodovednej činnosti, zvyšovať zmysel pre 

zdravé súťaženie, prezentovať oddelenie techniky a prírodovedy 
Termín súťaže: 1. decembra 2010 
Hodina začiatku: 9.30 hod. 
Miesto konania: STaPZČ Dončova 1 Ružomberok 
Kategória :  deti MŠ – predškolský vek 
Účasť:    3-členné aj zmiešané družstvá z MŠ. Súťaže sa zúčastnilo spolu 15 detí  

z piatich MŠ mesta – MŠ A. Bernoláka, MŠ Za dráhou, MŠ Bystrická 
cesta,  MŠ Biely Potok, MŠ Riadok 

Súťažné disciplíny: 
1. poznávanie ríše zvierat   / 2 body / 
2. skladanie geometrických tvarov – hlavolam / 6 bodov / 
3. tvary a farby     / 2 body / 
4. bludisko     / 3 body / 
5. úloha na rýchlosť - stavanie krabíc  / 6 body / 
6. pamäť      / 16 bodov / 
7. domáce zvieratá    / 6 bodov / 
Spolu možný počet bodov 41. 

Hodnotenie: v každej súťažnej disciplíne za jednotlivé úlohy družstvo získavalo hore 
uvedený maximálny počet bodov. Víťazom sa stalo družstvo MŠ, ktoré 
dosiahlo najvyšší počet bodov. Všetky zúčastnené družstvá získali vecné 
ceny, prvé tri miesta obdržali diplomy a ostatní zúčastnení pochvalné listy. 

Poradie:  1. miesto MŠ Za dráhou  / 30 bodov / 
   2. miesto MŠ Riadok    / 29 bodov /   

2. miesto MŠ A. Bernoláka  / 29 bodov / 
3. miesto MŠ Biely Potok  / 26 bodov / 
  MŠ Bystrická   / 25 bodov / 
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