
                         Gabor spol. s r.o. 
 

 

            

          
Vážené p. riaditeľky, p. riaditelia,      
 

Odbor školstva a kultúry  úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci 

s Krajským centrom voľného času v Trenčíne,  Strednou odbornou školou v Partizánskom 

a spoločnosťou Gabor pozývajú Vašich žiakov na 

 

 druhý ročník  „Súťaž v zručností“ žiakov základných škôl –  9. ročník 

v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja 

 „Hrdina remesla“ v odbore technik obuvníckej výroby študijný odbor 3247 K 

 

 

          Zo školy môžu byť maximálne 2 súťažiaci. 

 

Miesto konania :      Stredná odborná škola, Námestie SNP 5, Partizánske 

           Spoločenská miestnosť   
                                               

Termín :                   8. 03.2018 

 

Je v záujme nás všetkých aby na stredné odborné školy postúpili kvalitní žiaci, presne 

tí, ktorých  daný odbor zaujíma,  ale aj tí, ktorí možno nemajú zreteľnú predstavu kam 

po ukončení deviateho ročníka, tí, ktorí sú manuálne zruční... 

 

Nahlasovanie škôl a žiakov : 

Telefónne číslo:  032/7446048, 0915 851 873    mail: miriam.olesakova@kcvc.sk 

 

Pozvánky na súťaž s uvedením konkrétnych mien súťažiacich budú doručené na školu 

minimálne 5 pracovných dní pred súťažou.  

 

Vzhľadom na náročnosť organizácie súťaže je potrebné nahlásiť žiakov do 

1.03.2018 

 

           Obedy pre súťažiacich, ceny a diplomy zabezpečí organizačný garant. 

 

 

 V Trenčíne 9.02.2018           V Partizánskom 9.02.2018 

 

            PaedDr. Renáta Bieliková             Ing. Katarína Hartmannová

        riaditeľka KCVČ                         riaditeľka SOŠ          

                 Trenčín                      Partizánske  
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                         Gabor spol. s r.o. 
 

Odbor školstva a kultúry  úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci 

s Krajským centrom voľného času v Trenčíne,  Strednou odbornou školou v Partizánskom 

a spoločnosťou Gabor pripravili 

Druhý ročník  „Súťaž v zručností“ žiakov základných škôl –  9. Ročník v rámci projektu 
Trenčianskeho samosprávneho kraja  „Hrdina remesla“ v odbore technik obuvníckej výroby 
študijný odbor 3247 K 

 

Kategória: Súťaž je určená pre žiakov 9. ročníka ZŠ so zameraním na 

logické myslenie, sústredenosť, tvorivosť a manuálne zručnosti. Vedieť 

tvoriť podľa vlastnej fantázie a samostatne pracovať s  materiálmi ako je 

useň a textil. 

Dátum: 8. marec 2018 

Súťažné zadania: Olympiáda pozostáva z 5 zadaní  

 Logické myslenie a pamäť 
 Manuálne zručnosti 
 Kreativita a fantázia 
 Koncentrácia a sústredenosť    
 Tvorivosť                                                                                                                          

1. Zadanie zamerané na precvičovanie logického myslenia a pamäti 

    Úlohou žiaka bude rozdeliť si dielce, určiť ich polohu a vložiť ich              

    do predloženej šablóny. / Použitý materiál je useň./   

    

2. Zadanie zamerané na precvičovanie manuálnych zručností     

    Úlohou žiaka bude zvoliť si čo najrýchlejší a pritom aj najestetickejší   

    spôsob viazania mašličiek zo šnúrovadla.         

 



3. Zadanie je zamerané na rozvíjanie kreatívneho myslenia  

    Úlohou žiaka bude vytvoriť jednoduchú záložku do knihy, ktorú  

    vyzdobí podľa vlastnej fantázie.    

 

4. Zadanie je zamerané na koncentráciu a sústredenosť 

    Úlohou žiaka bude čo najpresnejšie obkreslenie motívu podľa danej  

    papierovej predlohy. 

 

5. Zadanie je zamerané na tvorivosť 

    Úlohou žiaka bude zhotoviť darčekový predmet podľa predloženého  

    pracovného postupu. 

HODNOTENIE DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV: 

Hodnotiť sa bude rýchlosť, kvalita, presnosť a samostatnosť žiaka. 

Zadania budú prebiehať na určených stanovištiach. Na každom 

stanovišti bude určený pedagóg, ktorého úlohou bude žiakov poučiť, 

usmerniť a kontrolovať jeho činnosti. 

Na konci každej úlohy sa zapíšu súťažiacemu body a čas. 

Za každú splnenú úlohu môže žiak dosiahnuť 20 bodov, celkovo         

100 bodov. Najlepší žiaci budú odmenený vecnými cenami. 

 

 

 V Trenčíne 9.02.2018           V Partizánskom 9.02.2018 

 

            PaedDr. Renáta Bieliková             Ing. Katarína Hartmannová

        riaditeľka KCVČ                         riaditeľka SOŠ          

                 Trenčín                      Partizánske  


