
         Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 
                                            Košice  14.10.2019 

POZVÁNKA 
 

 
Vážení p. učitelia a p. učiteľky, 

pozývame Vás a Vašich žiakov na úvodné stretnutie 

Mestskej dejepisnej  súťaže  KOŠICE,  ktoré sa uskutoční 

dňa 11. 11. 2019 (pondelok) o 14:30 hod.  

v priestoroch Centra voľného času na Orgovánovej ul. č. 5. 

 

Na stretnutie si družstvá donesú vyplnené prihlášky, účastnícky poplatok a odovzdajú ich pri prezentácii.  

Na stretnutí družstvá preberú úlohy prvej etapy súťaže. 

 

U P O Z O R N E N I E!  Z každej prihlásenej ZŠ sa súťaže môžu zúčastniť najviac 2 družstvá za každý 

ročník.  Družstvo tvoria 3 súťažiaci z jednotlivých ročníkov. 

   

 Tešíme sa na stretnutie s Vami! 

 

 

                                          Mgr. Denisa Drimáková 

                                                   riaditeľka CVČ 

 

 

 

Vybavuje:  Mgr. Pavol Novotný 

         mail:      novotny@cvckosice.sk 

          t. č.:      0918 689 534, resp. 0918 683 819 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Prihláška do súťaže KOŠICE 

 

 

ZŠ: ..........................................................     Meno učiteľa: ........................................................ 

Kontakt: email: .........................................................t. č.: .......................................................... 

 

Zoznam členov družstva:   Meno a priezvisko    Trieda 

 

1. kapitán: ............................................................................................................................ 

2. člen: ................................................................................................................................. 

3. člen: ............................................................................................................................... 

 



                Centrum voľného času, Orgovánová 5, 040 11 Košice  
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Propozície 

Mestskej dejepisnej súťaže Košice 

 
Organizátor súťaže:                   CVČ Orgovánová 5, Košice 

v spolupráci s 

Východoslovenským múzeom v Košiciach 

 

Termín súťaže: november 2019 – máj 2020 

 

Kategórie: Z jednotlivých ZŠ najviac 2 trojčlenné družstvá za každý ročník: 

 

  1. kategória: 5. ročník/ resp. tomu zodpovedajúci ročník osemročného gymnázia/ 

                        2. kategória: 6. ročník/ resp. tomu zodpovedajúci ročník osemročného gymnázia/ 

  3. kategória: 7. ročník/ resp. tomu zodpovedajúci ročník osemročného gymnázia/ 

  4. kategória: 8. ročník/ resp. tomu zodpovedajúci ročník osemročného gymnázia/ 

 

 

   Súťažné družstvá v každej etape budú plniť úlohy a odpovedať na otázky týkajúce sa histórie, súčasnosti, 

zaujímavostí Košíc a expozícií Východoslovenského múzea. 

   Každá etrapa/ realizovaná raz mesačne/, bude pozostávať z troch otázok/ a prípadných podotázok/, 

viažúcich sa k histórii nášho mesta a regiónu a z mimoriadnej úlohy.Bodovací kľúč pre tú – ktorú etapu 

súťaže bude predmetom prílohy k pracovnému listu na daný mesiac. 

   Družstvá dostanú preukazy, s ktorými majú do expozícií VSM v rámci súťaže voľný vstup. 

 

   Družstvá zaplatia účastnícky poplatok za celú súťaž vrátane finále: 

 

2 € za žiaka 

 

   Splnené úlohy budú v určený deň posielať na emailovú adresu: novotny@cvckosice.sk, resp. ich zanechají 

na /vopred/ dohodnutom mieste. 

   Slávnostné finále a vyhodnotenie celého ročníka sa uskutoční v priebehu mája 2020. 

 

Vyhodnotenie: Z každej kategórie budú vyhodnotené najúspešnejšie družstvá, ktoré dostanú vecné ceny. 
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