
SKÚS POKUS 2: Hlasovanie za najlepších 30 videí je spustené! 
 
Odborná porota chemickej súťaže Skús pokus 2, ktorú organizuje vydavateľstvo EXPOL 
PEDAGOGIKA, vybrala spomedzi takmer 200 videí tridsať finalistov, za ktorých môžete od 
pondelka 23. apríla 2018 hlasovať. 
 

 
 
Druhý ročník chemickej súťaže pre žiakov druhého stupňa základných škôl a príslušných 
ročníkov gymnázií s osemročným štúdiom prešiel do svojej ďalšej fázy. Odborná porota na 
čele s predsedníčkou RNDr. Helenou Vicenovou zhodnotila všetky súťažné príspevky 
a vybrala 30 videí, ktoré zabojujú o víťazné priečky.  
 
Víťazov čakajú hodnotné ceny 
„Ďakujeme všetkým zúčastneným školám a tímom za ich zaujímavé a kreatívne spracované 
videá. Aj tento rok bol výber tridsiatich videí veľmi náročný. Teraz už je však rad aj na 
verejnosti, aby vybrala svojich favoritov,“ približuje členka poroty a konateľka vydavateľstva 
EXPOL PEDAGOGIKA JUDr. Monika Fegyveres Oravská. 
 
Pripravené sú dve súťažné kategórie, v ktorých výhercovia na prvých troch miestach získajú 
množstvo vecných cien od partnerov a organizátora súťaže a zúčastnia sa záverečného 
slávnostného vyhodnotenia v gala sále spoločnosti Slovnaft: 
 

 Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, 

 Ocenenie verejnosti. 
 
Spolu s víťaznými tímami bude vyhlásená aj škola, ktorá do súťaže zapojila najviac tímov. 
Víťazná škola získa špeciálnu cenu – interaktívnu tabuľu!  



 
Všetky zapojené školy naviac automaticky získavajú 50 % zľavu na nákup cvičebníc chémie 
z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA, ktorú si môžu uplatniť do konca kalendárneho roka 
2018.  
 
Hlasujte za svojich favoritov 
Tridsať najlepších videí je zverejnených na stránke www.expolpedagogika.sk/skus-pokus-2 
v sekcii Hlasovanie. Každá osoba môže hlasovať za svojho favorita iba raz prostredníctvom 
jednoduchého formulára, ktorý je potrebné vyplniť a odoslať. Duplicitné hlasy nebudú 
započítané. Hlasovať je možné od 23. apríla 2018 do 14. mája 2018. 
 
Všetci hlasujúci budú zaradení do zlosovania o vecnú cenu a možnosť účasti na záverečnom 
slávnostnom vyhodnotení.  
 
Ing. Róbert Chudý 
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http://www.expolpedagogika.sk/chemia-cvicebnice
http://www.expolpedagogika.sk/skus-pokus-2
https://slovnaft.sk/sk/
http://www.stiefel-eurocart.sk/
http://littlelane.eu/
http://www.interaktivnatrieda.sk/
http://www.ucn.sk/
https://zuch.sk/


  

 
 

 
 
 

http://www.skolskyportal.sk/
http://www.raabe.sk/

