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1. SUPER trieda 
 
- projekt pre triedy prvého a druhého stupňa ZŠ. 
SUPER trieda je súťaž, triednych kolektívov. Prebiehať bude 
v dvoch kategóriách – 1. kategória – žiaci prvého stupňa a 2. 
kategória – žiaci druhého stupňa. Žiaci budú mať za úlohu čo 
najlepšie odprezentovať svoju triedu v 3 súťažných kolách: 
 

1. kolo: Moja trieda: 
– slovný opis triedy a jej žiakov v originálnej forme 
 
   2. kolo: To sme MY!: 
– výtvarné spracovanie obsahujúce fotky žiakov, akcií, kresby 
a iné výtvarné techniky týkajúce sa triedy, na veľkom 
plagátovom formáte 
 
   3. kolo: Sme tím! 
– finálové kolo, v ktorom sa stretnú zúčastnené triedy na živo 
a preveria si silu svojho kolektívu v rôznych disciplínach 
 
V prvých dvoch kolách udelí porota body za jednotlivé práce 
tried. V treťom finálovom kole budú body rovnako udeľované 
za jednotlivé splnené úlohy. Na konci finálového kola budú 
body sčítané a určená jedna, víťazná trieda, v oboch 
kategóriách, ktorá získa odmenu ( podľa možností finančnú 
odmenu, za ktorú by si mohli usporiadať výlet alebo vecnú 
cenu, ktorá by poslúžila celej triede) 



 
 
2.  Výtvarná súťaž o najlepší návrh loga 
                  študentského richtára 
 
Výtvarná súťaž pre druhý stupeň základných škôl. Témou 
súťaže by bol návrh loga pre funkciu študentského richtára. 
Jednotlivé návrhy by mali byť nápadité a originálne, mali by 
súvisieť so samotným študentským richtárom a s mestom 
Košice. Hodnotiť by ich mala porota ŽPmK, ŠPmK 
a študentský richtár. Najlepšiu a najoriginálnejšiu prácu by 
ocenili cenou a tento víťazný návrh by sa stal oficiálnym 
logom študentského richtára. 
 
 
 
 
 
 
3. Športovo-zábavný turnaj študentskej   
                          richtárky 
 
Športovo-zábavné dopoludnie pre ročníky prvého stupňa. 
Súťaž by pozostávala z rôznych športových či zábavných 
súťaží ako napr. prekážková dráha, spoločný beh, hod na 
cieľ... Každá zúčastnená trieda by musela prejsť určitú trasu, 
na ktorej by sa zastavovali na plnenie úloh na jednotlivých 
stanoviskách. Za každú úlohu by dostali určitý počet bodov. 
Cieľom súťaže je zoceliť triedne kolektívy pri spoločnej 
zábave a porovnať svoje sily s inými triedami a školami. 
Víťazná trieda získa malú upomienkovú cenu. 
 
 



 
4. Let´s dance! 
 
Tanečná súťaž pre jednotlivcov či tanečné skupiny so 
stredných i základných škôl Košíc. Zúčastniť sa budú môcť 
amatérsky tanečníci, ktorí radi tancujú a rozhodnú sa 
predviesť pred odbornou i laickou porotou – hocikto, kto sa 
dokáže predviesť s minimálne 1,5 minútovou choreografiou. 
Výkony zhodnotí porota, ktorá vyberie víťaza v každej z troch 
kategórií: 1. kategória – 1. stupeň ZŠ 
                 2. kategória – 2. stupeň ZŠ 
                 3. kategória – stredné školy a gymnáziá 
Víťazi jednotlivých kôl si v následnom finále ešte raz 
porovnajú svoje sily a porota si z nich vyberie celkového 
víťaza, ktorý získa Tanečný pohár študentskej richtárky. 
 
 
 
 
 
Vytvorila: Zuzana Nedoroščíková  
                                                                                  1.4.2008 v Košiciach 

 
 
 


