POZVÁNKA
Pozývame Vás na 22. ročník obvodného kola súťaže v prednese
slovenskej povesti

Šaliansky Maťko
v obvod Bratislava II, ktoré sa uskutoční v ZŠ Železničná 14,
MČ Bratislava - Vrakuňa, 28.1.2015 o 08:30 hod..



Prihlášky spolu s textami môžete do súťaže zaslať do 22.1.2015 a to
e-mailom: zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk alebo poštou Centrum voľného času

Kulíškova 6, 821 08 Bratislava.


Súťažné texty prosím zaslať e-mailom alebo poštou v troch kópiách, každý text označiť:
názvom textu, menom autora, menom súťažiaceho, kategóriou (Prosím, neoznačovať
pečiatkou školy, ani vypisovaním údajov školy).



Upozorňujeme vyučujúcich, aby do súťaže posielali iba jedného súťažiaceho za danú
kategóriu.

Organizačné pokyny
08:30 hod. – 08:55 hod. prezencia súťažiacich
09:00 hod. – 11:00 hod. súťaž (I. kat. – 2. a 3. ročník ZŠ,
II. kat. – 4. a 5. ročník ZŠ,
III. kat. – 6. a 7. ročník ZŠ, OGY – prima a sekunda)
11:30 hod. - 12:00 hod. vyhodnotenie (čas môže byť posunutý podľa počtu súťažiacich)

So sebou si priniesť: občerstvenie, prezuvky
Dopravné spojenie: trolejbus č. 201, 202, autobus č. 78, 87, 67.
Kontaktná osoba za CVČ Mgr. Zuzana Hudecová, zuzana.hudecova@cvckuliskova.sk
Kontakt na predsedníčku súťaže: Mgr. Helena Sroková, ZŠ Železničná,

hesro@centrum.sk

Tešíme sa na vašu účasť a prajeme vám všetko dobré

Mgr. Zuzana Hudecová
Koordinátorka – CVČ Kulíškova

Mgr. Helena Sroková
predsedníčka obvodnej komisie

Prihláška na 22. ročník súťaže Šaliansky Maťko škol. rok
2014/2015

Škola(adresa, kontakt):

I. Kategória – žiaci 2.-3. ročníka ZŠ

Počet súťažiacich v škol. kole:

1. Meno a priezvisko súťažiaceho:______________________________
Meno autora - Názov textu:_____________________________
Vyučujúci, ktorý žiaka pripravoval: ______________________________

II. Kategória – žiaci 4.-5. ročníka ZŠ

Počet súťažiacich v škol. kole:

1. Meno a priezvisko súťažiaceho:__________________________________
Meno autora - Názov textu:______________________________
Vyučujúci, ktorý žiaka pripravoval: ___________________________

III. Kategória – žiaci 6.-7. ročníka
I.-II. ročníka OG

Počet súťažiacich v škol. kole:

1. Meno a priezvisko súťažiaceho:___________________________
Meno autora - Názov textu:______________________________
Vyučujúci, ktorý žiaka pripravoval: _________________________

___________________
dátum a miesto:

_____________________
podpis riaditeľa školy
pečiatka školy

