
Na každý pracovný deň v týždni od V termíne od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020 
sú vyhlásené dve denné témy. Celkovo je vyhlásených 10 denných tém. 

Škola sa do súťaže zapojí tým, že k vyhlásenej dennej téme vymyslí a zrealizuje rôzne 
aktivity v rámci triedy/školy. Zo zrealizovaných aktivít k vyhlásenej dennej téme 

vypracuje škola súťažný príspevok.   
Každá vyhlásená denná téma je hodnotená a ocenená samostatne! 

Škola si môže vybrať, s ktorými dennými témami bude pracovať. Môže pripraviť 
a zrealizovať aktivity napr. k jednej, dvom, štyrom alebo všetkým denným témam.

Súťažný príspevok je zložený z dvoch častí: 
● prezentácia vypracovaná školou, ktorá dokumentuje všetky aktivity, ktoré si žiaci  

a učitelia školy k vyhlásenej dennej téme pripravil a zrealizovali v predpísanej forme, 
● metodický list k minimálne jednej vybranej zrealizovanej aktivite k vyhlásenej 

dennej téme v predpísanej forme. 
Veľkosť súťažného príspevku nesmie byť väčšia ako 10 MB.

Ako súťaž prebieha

Čo je súťažný príspevok

Kedy zaslať súťažný príspevok
Súťažný príspevok k vyhláseným denným témam je potrebné zaslať 

do 23. 10. 2020.

Súťažný príspevok sa zasiela elektronicky na adresu  

hovormeojedle.sutaz@gmail.com

Ako a kde zaslať súťažný príspevok

Čo by ste o súťaži 
„Hovorme o jedle“ mali vedieť?

Kedy sa koná: od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020  
O čo hráme:  o 11 finančných cien v hodnote 330 eur 

a ďalšie zaujímavé a hodnotné ceny.

Čo musí škola urobiť, ak sa chce do súťaže zapojiť?  
ZAREGISTROVAŤ SA 

prostredníctvom elektronickej registrácie 
v termíne od od 16. 9. 2020 do 16. 10. 2020. 

 
Elektronický registračný formulár nájdete 

na stránke www.opotravinach.sk 
v časti „Hovorme o jedle“. 

Súťaž je určená pre všetky základné školy so sídlom v Slovenskej republike.

Cieľom súťaže je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri 
vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako 

súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia 
a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, 

regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Kto sa môže súťaže zúčastniť

Čo je cieľom súťaže

V rámci súťaže bude udelená aj cena 
„Najaktívnejšia škola súťaže 

Hovorme o jedle“. 
 

Túto cenu získa škola:  
● ktorá sa zapojí do najväčšieho 
počtu vyhlásených denných tém, 
● ktorej súťažné príspevky získajú 

najlepšie hodnotenie komisie.  

Udeľuje sa aj cena 
za aktivitu! 

● Kreatívne a inovatívne nápady na 
vzdelávanie v oblasti potravín a výživy 

na základných školách. 
● Nápady, ktoré ďalej poslúžia 

na inšpiráciu k vzdelávaniu 
o potravinách a výžive aj iným žiakom 

a učiteľom v SR a budú dobrým 
príkladom pre ich nasledovanie.

Čo hľadáme

Podrobné informácie 
k súťaži nájdete na 

www.opotravinach.sk

Organizátori projektu:

Centrum
rozvoja znalostí
o potravinách n. o.

Záštitu nad projektom prevzali: Projekt finančne podporili:

Slovenská 
poľnohospodárska 
a potravinárska komora

Do Mliečneho fondu 
prispievajú slovenskí 
prvovýrobcovia 
a spracovatelia mlieka.


