
►   Organizátor a vyhlasovateľ súťaže: Vydavateľstvo EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. 
 
►   Záštita nad súťažou: Dr. h. c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.,  
       fyzik, vedúci vedecký pracovník a bývalý predseda Slovenskej akadémie vied 
 
►   Odborný garant: RNDr. Helena Vicenová (ZUCH) 
 
 

Generálny partner  



► Súťaž je súčasťou projektu Chemicko Sociálne Laboratórium  
realizovaného s podporou Nadácie Granvia 
 

► Cieľom projektu je podporiť vnímanie predmetu chémia formou vzdelávacích kurzov ako 
voľnočasových aktivít pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 

► Jeho súčasťou je vybavenie učební chémie pomôckami a chemikáliami pre školy, ktoré na 
takéto vybavenie nemajú dostatok financií 
 

► Do súťaže sa tak budú môcť zapojiť i žiaci a školy, ktoré by predtým  
túto možnosť nemali 

 

 



► Vymyslieť a demonštrovať chemický pokus s bežnými surovinami  
► Zrealizovaný pokus zachytiť na maximálne 4-minútové video 
► Vložiť video do verejnej úschovne a vyplniť on-line prihlášku na  
      www.expolpedagogika.sk  
 
Vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí 
odborná porota a verejnosť na internete 

KTO SA MÔŽE NA SÚŤAŽI ZÚČASTNIŤ? 
►   Žiaci 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročného gymnázia 
►   Družstvá pozostávajúce minimálne z 2 a maximálne z 8 osôb 
►   Súčasťou tímu je aj učiteľ, ktorý má úlohu vedúceho tímu a mentora 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE 

ÚČASŤ V SÚŤAŽI JE BEZPLATNÁ! 



CIEĽ SÚŤAŽE 
 
►   Žiaci sa naučia vnímať chémiu ako súčasť bežného života 
►   Získajú nové vedomosti a skúsenosti 
►   Naučia sa prezentovať svoje pokusy 
►   Naučia sa tímovej spolupráci 
►   Hodnotne využijú svoj čas a zažijú s chémiou veľa zábavy 
 
 
►   Ocenení žiaci získajú diplom od vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA  
        a hodnotné ceny 
►   Ocenení žiaci sa zúčastnia na záverečnom slávnostnom vyhodnotení,  
        kde ich čakajú ďalšie prekvapenia 



KATEGÓRIE 
Víťazné tímy získavajú: 
►   Ocenenie EXPOL PEDAGOGIKA – individuálna cena pre tím za prvé,   
        druhé a tretie miesto, ktoré určí odborná porota  
►   Ocenenie verejnosti – individuálna cena pre tím za prvé, druhé a tretie  
        miesto, ktoré určí verejnosť na základe hlasovania 
►   Ocenenie najaktívnejšej školy – cena pre školu, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov 
 
Hlasujúca verejnosť získa cenu: 
►   Ocenenie hlasujúceho – individuálna cena pre hlasujúceho  
 
Hlavnou výhrou v súťaži je interaktívna tabuľa pre školu, ďalšie výhry tvoria tablety pre 
žiakov, výučbové softvéry, vyučovacie pomôcky, publikácie a pracovné zošity. 
 
Slávnostné vyhodnotenie prebehne v priestoroch  
gala sály spoločnosti Slovnaft. 



Začiatok súťaže 2. február 2018 

Ukončenie zasielania príspevkov 8. apríl 2018 

Uverejnenie súťažných príspevkov 23. apríl – 14. máj 2018 

Vyhodnotenie súťaže  máj 2018 

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 



GENERÁLNY PARTNER SÚŤAŽE 

PARTNERI SÚŤAŽE 



„MLADÍ SA NEPÝTAJÚ AKO, ALE PREČO...  
NAŠOU ÚLOHOU JE POMÔCŤ IM HĽADAŤ ODPOVEDE“ 

Ďakujeme za pozornosť 


