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PROPOZÍCIE 

VEĽKONOČNÉ ARANŽOVANIE 
 

Organizátor:  Centrum voľného času – V jame 3, Trnava 

Termín a miesto: 6. apríla 2022 o 830 h., CVČ, V jame 3, Trnava 

Účastníci:  Súťaž je určená žiakom 5. – 9. ročníkov základných škôl a osemročných gymnázií 
Kategórie:  I. kategória  – žiaci 5. – 6. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 
   II. kategória  – žiaci 7. – 9. ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií 

Prihlášky: Súťažiacich žiakov je potrebné prihlásiť najneskôr do 31. marca 2022 
(žiadame o dodržanie termínu) na horeuvedenú adresu alebo telefonicky. 

Prezentácia:  V mieste konania súťaže v čase od 800 do 830 h. 

Začiatok súťaže: 830 h. v CVČ , V jame 3, Trnava 

Pravidlá súťaže: Vysielajúca škola môže prihlásiť maximálne JEDNÉHO súťažiaceho do každej kategórie, 
prípadne DVOCH súťažiacich do jednej kategórie – spolu dvaja súťažiaci za jednu školu. 
Súťažia JEDNOTLIVCI. MAXIMÁLNY POČET SÚŤAŽIACICH:  34 

 Súťaž tvoria dve časti : 
1. Povinné aranžovanie – tému určí organizátor na začiatku súťaže (bude sa týkať výlučne 

veľkonočných motívov – veniec, ozdoba na stôl alebo na stenu a pod.) 
Materiál, ktorý zabezpečí organizátor je jednotný pre všetkých súťažiacich.  

2. Voľné aranžovanie – téma „Veľká noc“ (veľkonočný motív je možné využiť pri aranžovaní kytíc, 
ikebán, dekorácií na stenu, okná, dvere, stoly a pod.). Možnosť použitia rôznorodého materiálu. 
Súťažiaci si prinesú vlastný materiál potrebný k aranžovaniu. 
Súťažiaci  používajú vlastné náradie na orezávanie vetvičiek, lepiace tavné pištole klieštiky na 
strihanie drôtu, nožnice a iné potrebné pomôcky podľa vlastnej úvahy. 

Hodnotenie: -     Súťaž je anonymná. Každý účastník pri prezentácii dostane poradové   
       číslo, pod ktorým bude súťažiť. 

- Hodnotí sa splnenie predpísanej témy, nápaditosť a originalita. 
- Súťažné  výrobky musia byť aranžované tak, aby mohli byť súčasťou veľkonočnej 

výzdoby. 

Časové limity:  Povinné aranžovanie  – 60 minút 
   Voľné aranžovanie  – 60 minút 

Porota: Všetky výrobky bude hodnotiť nezávislá odborná porota, ktorej zloženie bude zverejnené 
v deň súťaže. 

Ceny: Prví traja z každej kategórie budú odmenení diplomami a cenami. 
 

          Mgr. Andrej HAVLÍK 
                          riaditeľ CVČ  

Kontakt: Eva ADAMOVÁ,  3236/697 
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PRIHLÁŠKA 
Veľkonočné aranžovanie 

 
 
Základná škola ..................................................................................................................................................................... 

Súťažiaci:  

I. kategória ................................................................................................................. ročník ............................................. 

                      ................................................................................................................ ročník ............................................ 

II. kategória ................................................................................................................ ročník ............................................. 

                       ............................................................................................................... ročník ............................................ 

 
Súťažia len dvaja žiaci za jednu školu spolu! 
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