Čo by ste mali vedieť o literárnej súťaži
HOVORME o JEDLE
„Prečo potraviny nepatria do koša“
od 16. do 20. októbra 2017

Kedy sa koná: od 16. 10. 2017 do 20. 10. 2017 ako jedna z aktivít V. ročníka týždňa
HOVORME O JEDLE. O čo hráte: o zaujímavé vecné ceny a diplomy.

Kto sa môže súťaže zúčastniť
Súťaž je určená pre žiakov II. stupňa všetkých základných škôl so sídlom v Slovenskej republike.

Čo je cieľom súťaže
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.

Čo musí škola urobiť, ak sa chce zapojiť do súťaže
ZAREGISTROVAŤ SA prostredníctvom elektronickej registrácie v termíne od 14. 9. 2017 do 15. 10. 2017.
Elektronický registračný formulár nájdete na stránke www.opotravinach.sk v časti „Hovorme o jedle“.

Ako súťaž prebieha
Žiaci sa do súťaže môžu zapojiť literárnymi prácami, esejou alebo úvahou, k vyhlásenej téme súťaže:
„Prečo jem slovenské potraviny“. Škola vyberie z prác svojich žiakov najviac 3 najlepšie literárne práce v oboch
kategóriách – spolu teda najviac 6 literárnych prác a zašle ich do súťaže.
Literárne práce môžu školy prihlásiť do dvoch kategórií: kategória I. – žiaci 5. – 6. ročníka
a kategória II. – žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl.
Výsledkom hodnotenia bude výber najlepších 10 literárnych prác (5 literárnych prác v každej kategórii).
Výsledky súťaže budú zverejnené na stránke www.opotravinach.sk do 8. novembra 2017.

Kedy a kde zaslať literárne práce
Literárne práce k vyhláseným témam je potrebné zaslať do 27. 10. 2017. Literárne práce zasielajte elektronicky
na adresu: hovormeojedle.sutaz@gmail.com. Predmet správy je potrebné označiť slovami „literárna súťaž“.

Záštitu nad projektom prevzali:

Organizátori projektu:

Centrum
rozvoja znalostí
o potravinách n. o.

Slovenská
poľnohospodárska
a potravinárska komora

Projekt finančne podporili:

Ceny do súťaže venovali:
Do Mliečneho fondu
prispievajú slovenskí
prvovýrobcovia
a spracovatelia mlieka.

