Veľká praveká súťaž pre základné školy - získajte „praveký“
zájazd pre Vašu triedu do Múzea praveku Slovenska
v Bojniciach !
7. ročník celoslovenskej súťaže pre základné školy / školský rok
2016-2017 / www.muzeumpraveku.sk
Tento školský rok získajú zájazd do Múzea praveku v Bojniciach 3 triedy žiakov !

Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlasuje ku dňu 2. január 2017 Veľkú

pravekú súťaž pre školy (7. ročník súťaže). Do súťaže sa môžu zapojiť všetky
základné školy na území Slovenskej republiky do termínu 31. marec 2017. Z
jednej základnej školy môže súťažiť ľubovoľný počet tried žiakov, do súťaže sa môžu
zapojiť žiaci ktorýchkoľvek ročníkov. Jedna trieda žiakov (t.j. jeden súťažný kolektív
= max. 40 detí) posiela e-mailom správne riešenie pravekej súťažnej úlohy spoločne
(iba v jednom e-maili za celú triedu).
Hlavnou cenou v súťaži je návšteva Múzea praveku Slovenska v Bojniciach =
doprava autobusom + atraktívny vzdelávací program Praveké tvorivé dielne
(ukážka http://muzeumpraveku.sk/vzdelavanie/planovanie-a-objednanie-vasej-navstevy/) +
veľká závesná tabuľa „Pravek – vývoj človeka“ od spoločnosti PUBLICOM, pre 3 súťažné
kolektívy (t.j. 3 triedy žiakov, pričom jedna trieda = max. 40 detí); a to všetko v symbolickej
hodnote 5,- Eur (t.j. kolektív 1 triedy žiakov zaplatí za cenu spolu iba 5,- Eur).
Organizátor súťaže v rámci hlavnej ceny
poskytne 3 výhercom dopravu autobusom z
miesta ich základnej školy do Bojníc a naspäť
(v rámci 1 dňa) + vstup do Múzea praveku
Slovenska
a
absolvovanie
zaujímavého
pravekého vzdelávacieho programu Praveké
tvorivé dielne v rámci sezóny múzea roku
2017 + veľkú závesnú tabuľu „Pravek – vývoj
človeka“ od spoločnosti PUBLICOM.
Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň
rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na
dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta. Prajeme
Vám mnoho zdaru pri plnení súťažnej pravekej úlohy 
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Podmienky súťaže:
1./ Súťaží celá jedna trieda žiakov ako jeden súťažný kolektív (= maximálne 40 detí)
2./ Súťažný kolektív má za úlohu vypracovať správne pravekú súťažnú úlohu. Správnu
odpoveď pošlite v jednom e-maili na adresu Múzea praveku Slovenska v Bojniciach:
muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk najneskôr dňa 31.3. 2017.
3./ Zlosovanie o 3 hlavné ceny súťaže sa uskutoční dňa 7.4. 2017 v Bojniciach. Výsledky
súťaže (3 výhercovia hlavnej ceny) budú uverejnené na web stránkach múzea
www.muzeumpraveku.sk dňa 10.4. 2017. Výhercovia hlavnej ceny budú kontaktovaní
organizátorom súťaže písomne, cenu si môžu uplatniť v rámci sezóny múzea roku 2017.
Praveká súťaž pre základné školy - praveká súťažná
úloha:
Spoločne vymyslite a nakreslite PRAVEKÝ HUMORNÝ
KOMIKSOVÝ PRÍBEH (minimálne 10 obrázkov príbehu), čo
všetko mohli neandertálci v Bojniciach zažiť v pravekej dobe
kamennej počas jedného dňa svojho života (použite svoju
kreativitu, predstavivosť a zmysel pre humor ).
Postupujte nasledovne: spoločne sa dohodnite, aký príbeh
budete kresliť. Potom si jednotlivé obrázky z príbehu rozdeľte do
menších pravekých skupín (tlúp), každá praveká tlupa nakreslí
svoju časť príbehu (veselý humorný obrázok). Následne obrázky
pospájajte tak, aby vznikol celý príbeh z jedného dňa života
neandertálcov v Bojniciach. Nezabudnite, že správny praveký
humorný komiks má obsahovať aj „bubliny“ s myšlienkami alebo
hovorenými slovami pravekých ľudí. Vzniknutý humorný
príbeh umiestnite na chodbe v rámci možností na centrálnu nástenku školy, aby sa
mohli zasmiať aj vaši spolužiaci . Pri pravekom komikse sa odfoťte a fotku (veľkosť max. 2
MB) nám pošlite e-mailom na adresu: muzeumpraveku@muzeumpraveku.sk
Nezabudnite prosím do e-mailu uviesť údaje:
-

názov základnej školy: ...
poštová adresa základnej školy: ...
súťažiaca trieda + meno pedagóga (kontaktná osoba zastupujúca súťažiacu triedu): ...
kontaktná e-mail adresa + telefonický kontakt: ...

Tešíme sa na vaše praveké komiksové príbehy z Bojníc a báječný praveký humor 
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