
 

 

TRI ZLATÉ KĽÚČE MESTA 

HUMENNÉ 
 

 

Poslanie súťaže:   

 Rozvíjať a podporovať kultúrne dedičstvo, posilňovať príslušnosť k 

rodnému mestu. 

 Získavať a preukázať svoje vedomosti z histórie a súčasnosti nášho mesta, 

ale aj šikovnosť a obratnosť v rôznych športovo-zábavných aktivitách 

a prácu v tíme. 

 Vytvoriť metodický materiál z jednotlivých aktivít, distribuovať ho školám, 

upevňovať spoluprácu a vzťahy medzi školami, výmenu skúseností.  

Zameranie súťaže: 

 Súťaž je určená žiakom štvrtých ročníkov ZŠ, ktorí môžu preukázať svoje 

vedomosti z regionálnej výchovy, etickej výchovy, vlastivedy a prírodovedy. 

 Súťaž, v ktorej  nepôjde len o znalosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu 

a pohotovosť súťažiacich. 

Termín:           8.12.2017 v CVČ  Dúha o 9.00 hod 

Základná škola Dargovských hrdinov v Humennom 

Vás pozýva 

v rámci projektu 

podporovaného mestom Humenné do súťaže 



 Podmienky súťaže:  

 Súťaže sa môže zúčastniť každá škola v meste Humenné, ktorá potvrdí svoju 

účasť v termíne do  30.10. 2017 na mail. kontakt: alexovicova@zshu.edu.sk 

 Z každej školy sa môže zapojiť  jedna štvrtácka trieda, v ktorej si zvolia 5-

členný tím žiakov, ktorý ich bude zastupovať na súťaži, ostatní spolužiaci 

z triedy sú taktiež pozvaní, aby im fandili. 

 Pri potvrdení účasti uveďte počet žiakov (súťažiacich + divákov) a e-mail 

kontakt na učiteľa. 

 Súťažiť sa bude v šiestich disciplínach. Za správnejšie alebo rýchlejšie 

riešenie žiaci získavajú symbolickú odmenu – kľúč. Vyhráva družstvo, ktoré 

získa najviac kľúčov. Odpovede budú realizované výberom z možností 

A,B,C,D, áno, nie.... nie je potrebná špeciálna príprava! 

 Názvy a zameranie disciplín:  

   1. disciplína – Poznáš svoje mesto? (Fakty z histórie, geografie, súčasnosti...) 

         2. disciplína – Zabudnuté slová  (Výrazy zo zemplínskeho nárečia...) 

         3. disciplína – Poď sa hrať  (Preukáž šikovnosť a zručnosť.) 

         4. disciplína – Slávne osobnosti  (Naši rodáci...) 

         5. disciplína – Máš športového ducha?  (Si rýchly a obratný?) 

         6. disciplína – Poklad  (Risk je zisk !?) 
 

 Čakajú Vás zaujímavé ceny, sladká odmena nielen pre súťažiacich, ale aj 

perfektná zábava, nálada a ... prekvapenie.  

Výstup súťaže:   

 Zborník metodických materiálov zo súťaže pre zúčastnených 

SRDEČNE VÁS POZÝVAME K ÚČASTI  

A TEŠÍME SA NA VÁS  

Informácie:  

Mgr. Alena Alexovičová, tel. 0907 463 956, e-mail: alexovicova@zshu.edu.sk 
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