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P R O P O Z Í C I E 

1. ročníka  súťaže pre ZŠ 
 

„EKO-art“ 
 

Organizátor :   Centrum voľného času Elán – oblasť spoločenských vied a kultúry 
 

Termín konania :  do 8.4.2022 (piatok) – doručiť práce do CVČ Elán 

    12.4.2022 (utorok) – hodnotenie prác porotou 

    22.4.2022 (piatok „Deň Zeme“) – vyhodnotenie súťaže 

     

Kategórie :   

I. kategória –  jednotlivci – žiaci a žiačky 1.-3. ročníka ZŠ 

II. kategória –  kolektív – žiaci a žiačky 1.-3. ročníka  

 

III. kategória – jednotlivci – žiaci a žiačky 4.-6. ročníka ZŠ 

IV. kategória – kolektív – žiaci a žiačky 4.-6. ročníka ZŠ 

 

V. kategória – jednotlivci – žiaci a žiačky 7.-9. ročníka ZŠ 

VI. kategória – kolektív – žiaci a žiačky 7.-9. ročníka ZŠ 

    

     

   

Účasť:    - súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec alebo kolektív autorov  

    /kolektív = 2- max. 3 žiaci, študenti/ 

 

Cieľ.    - žiaci a študenti majú možnosť prejaviť svoje umelecké a tvorivé  

    zručnosti 

                    - vyjadriť, že téma ekológie a ekologický prístup k našej planéte 

    im nie sú cudzie 

    - zamyslieť sa nad vlastnými aktivitami prospešnými pre našu planétu 

    - téma je zameraná na ekológiu a má orientovať pozornosť žiakov 

    a študentov na dôležitosť ekologického prístupu ako dôležitú súčasť 

    nášho života 

    - žiak, študent alebo kolektív autorov má za úlohu ľubovoľnou technikou 

    za pomoci prírodných a odpadových materiálov vytvoriť nový produkt, 

    ktorý bude plniť nielen umeleckú ale aj úžitkovú funkciu 

(napr. zo starých pet fliaš vytvoríme kŕmidlo pre vtáčiky, zo starých 

topánok vytvoríme kvetináč do záhradky........) 
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Označenie prác :  ku každej práci bude pripevnený štítok, na ktorom je potrebné uviesť 

    nasledovné informácie:   

       meno a priezvisko autora /autorov 

       názov  ZŠ 

       kategória + ročník 

                                                                                   názov práce 

                                                  meno zodpovedného pedagóg  

    e-mailový kontakt pedagóga 

               Pri neúplných údajoch práce nebudú hodnotené!!! 

 

 

 Termín odovzdania prác :   do 8. apríla 2022 /piatok/ 
    doručiť do CVČ Elán, Plavisko 47, Ružomberok 

    Práce po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia!!! 
 

 

Hodnotenie:   - hodnotiť sa bude nielen celkový dojem a prevedenie výsledného 

       výrobku ale aj kreativita a použité „recyklované“ materiály 

 

Vyhodnotenie:  - zo všetkých hodnotených prác v jednotlivých kategóriach porota 

      vyberie tie najlepšie 

- autori najlepších prác budú ocenení diplomami a cenami  

- v dôsledku epidemiologických opatrení budú zodpovední 

pedagógovia informovaní o vyhodnotení prostredníctvom e-mailu 

- Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční pri príležitosti dňa Zeme 22. 

apríla 2022 /piatok/ 

  

Poznámka :   - zaslaním hotových produktov zároveň autori súhlasia  

    s uverejnením výrobkov  vo virtuálnej výstave (vo formáte videa) na 

    webovom sídle CVČ Elán,  

- V prípade nutnosti si organizátor vyhradzuje právo zmeny v 

propozíciach!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Patrícia Hírešová                                                  Mgr. Pavol Svrček  
           OSVaK CVČ Elán Ružomberok                                      riaditeľ CVČ Elán Ružomberok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


