OLYMPIÁDA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ 2011/ 2012
VII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl venovaný
problematike životného prostredia.
Termín uzávierky: 23. marec 2012
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odbor environmentálnej výchovy
Odborný garant: RNDr. Ľuboš Čillag
Poslanie súťaže:
Cieľom olympiády je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku
životného prostredia, ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne
má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, vedomia o trvalo udržateľnom rozvoji a
angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

BLIŽŠIE O SÚŤAŽI
Otázky:
Olympiáda pozostáva z 10 otázok v každej z nasledovných oblastí:
1. Ekologická stopa
2. Uhlíková stopa
3. Vodná stopa
4. Stopa stravovania
5. Zelená stopa
6. Odpadová stopa

Pravidlá riešenia:

?

maximálny počet bodov: 60,

?

koordinácia riešenia otázok je na žiakovi,

?

žiak môže začať ktoroukoľvek oblasťou,

?

nemusí počas jedného prihlásenia vyriešiť celú olympiádu (t.j. nemusí na jedno prihlásenie
odpovedať na všetkých 60 otázok),

?

jeho odpovede sa automaticky ukladajú, ale môže ich ešte meniť,

?

hárok s odpoveďami bude automaticky zaslaný na Slovenskú agentúru životného prostredia
až po splnení nasledovných podmienok:
o

vyriešené budú všetky súťažné otázky,

o

v rámčeku: POUŽITÉ ZDROJE (ktorý sa zobrazí po vyriešení všetkých 60 otázok
v menu OTÁZKY) budú uvedené zdroje, z ktorých čerpal informácie

o

?

odškrtne prehlásenie a ODOŠLE.

Vzhľadom na automatické elektronické zasielanie hárkov s odpoveďami nie je potrebné ich
duplicitné zasielanie na poštovú adresu Slovenskej agentúry životného prostredia.

?

Akceptované budú len tie hárky s odpoveďami, ktoré budú odoslané do 23. marca 2012 do
polnoci.

Systém bodovania:

?

každá otázka má len jednu správnu odpoveď,

?

za každú správnu odpoveď dostáva žiak 1 bod,

?

o celkovom umiestnení žiaka rozhoduje súčet všetkých bodov,

?

maximálny počet bodov je 60,

?

v prípade rovnakého počtu bodov žiakov na prvých miestach rozhodnú rozstrelové otázky.

AKO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

?

Prihlásenie žiaka do súťaže je možné iba prostredníctvom koordinátora (pedagóg príslušnej
základnej školy).

?

Koordinátorom súťaže sa prostredníctvom vyplnenia registračného formulára môže stať iba
jeden pedagóg z danej školy.

?

Žiak nemôže byť koordinátorom súťaže!

REGISTRÁCIA ŠKOLY (KOORDINÁTORA)
Registračný formulár koordinátora pozostáva z dvoch častí:

?

údaje o škole

?

údaje o koordinátorovi

Inštrukcie pre registráciu školy/koordinátora:

?

v časti formulára „Údaje o koordinátorovi“ uvádzajte svoje skutočné meno, priezvisko, resp.
titul,

?

zvoľte svoje prihlasovacie meno (login) a heslo (password), pod ktorým sa budete na portáli
prihlasovať,

?

odporúčame vám zvoliť prihlasovacie meno v dĺžke cca 6 - 15 znakov,

?

nepoužívajte medzery, mäkčene, dĺžne a pod... (vyhnete sa tak prípadným problémom pri
prihlasovaní),

?

heslo musí obsahovať aspoň 5 znakov a jedno číslo.

Po úspešnom zaregistrovaní školy prostredníctvom koordinátora danej školy sa koordinátor prihlási
pomocou zadaných prihlasovacích údajov na portál. Následne môže v sekcii RIEŠITELIA pridávať
(cez funkciu PRIDAŤ) svojich žiakov, ktorí sa chcú zapojiť do súťaže.

Úlohy a zodpovednosť koordinátora:

?

Koordinátor zodpovedá za správnosť vložených údajov týkajúcich sa školy, svojich osobných
údajov a údajov o žiakovi.

?

Úlohou koordinátora je:
o

pridávanie/registrovanie žiakov na portál,

o

sledovanie priebehu riešenia olympiády svojich žiakov na portáli,

o

usmerňovanie žiakov z časového hľadiska súťaže.

REGISTRÁCIA ŽIAKA
Registračný formulár žiaka tiež pozostáva z dvoch častí:

?

osobné informácie o žiakovi

?

prihlasovacie údaje o riešiteľovi

Inštrukcie pre registráciu žiaka:

?

súťaže sa môžu zúčastniť len žiaci II. stupňa základných škôl (za jednu základnú školu max.
15 riešiteľov),

?

koordinátor vypĺňa osobné údaje žiakov a tiež im priraďuje aj prihlasovacie údaje (meno
a heslo),

?

dôležité je starostlivé uchovanie prihlasovacích údajov žiakov, pretože po ich uložení už nie je
možná ich zmena,

?

žiak môže vyplniť a odoslať len jeden hárok s odpoveďami.

Prihlásenie žiaka:

?

žiak sa do systému prihlasuje prostredníctvom prihlasovacích údajov, ktoré mu priradil jeho
učiteľ/koordinátor,

?

po úspešnom prihlásení sa mu v menu stránky objaví sekcia OTÁZKY, cez ktorú sa môže
pustiť do riešenia olympiády.

Výsledky a ceny súťaže:

?

Po uzavretí a vyhodnotení olympiády budú výsledky súťaže zverejnené na internetových
stránkach:

o www.envirotazniky.sk
o www.sazp.sk.

?

Traja najúspešnejší riešitelia získajú zaujímavé a hodnotné vecné ceny.

Kontakt:
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania
Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón: +421 048 43 74 187
fax:

+421 048 41 33 628

mobil:

0917 453 327

e-mail: andrej.svec@sazp.sk
veronika.kovacikova@sazp.sk

