
Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 

Malinovo 

Vás srdečne pozýva na  

SÚŤAŽ V AARRAANNŽŽOOVVAANNÍÍ  AA  VVIIAAZZAANNÍÍ  KKVVEETTÍÍNN 

dňa  20. 10. 2015 

Propozície k súťaži pre základné školy 

Súťaž sa uskutoční v priestoroch Školskej jedálne 

KATEGÓRIA: jednotlivci 1. stupňa ZŠ 

Témy: 

1. Jesenný ježko ( čas 120 min) 

 technika spracovania je ľubovoľná 

 základ na ježka môže byť vopred pripravený 

 súťažiaci použije ľubovoľný rastlinný materiál, dekoračný a pomocný materiál, 

ktorý si zabezpečí sám ( jesenné plody, semená, listy, konáre, paličky, slama, 

seno atď.) 

 aranžmán musí byť prenosný a stabilný 

KATEGÓRIA: jednotlivci 2. stupňa ZŠ 

Témy: 

1. Jesenný ježko ( čas 90 min.) 

 technika spracovania je ľubovoľná 

 základ na ježka môže byť vopred pripravený 

 súťažiaci použije ľubovoľný rastlinný materiál, dekoračný a pomocný materiál, 

ktorý si zabezpečí sám ( jesenné plody, semená, listy, konáre, paličky, slama, 

seno atď.) 

 aranžmán musí byť prenosný a stabilný 



           2. Obojstranný jesenný košík (čas 90 min.) 

 technika spracovania: vypichovanie, lepenie, naväzovanie  

 súťažiaci použije ľubovoľný rastlinný materiál, dekoračný a pomocný materiál, 

ktorý si zabezpečí sám ( jesenné plody, kvety, semená, listy, konáre, atď.) 

 aranžmán musí byť prenosný a stabilný 

 maximálny priemer košíka: 50 cm  

 

Časový harmonogram: 

prezentácia:     8,00 -9,00 hod.  

začiatok súťaže ročník 1. – 4.:  9,05- 10,05 hod. 

prestávka na občerstvenie:   10,05 -10,15 hod. 

pokračovanie súťaže:   10,15- 11,15 hod. 

obed:      11,45 hod. 

začiatok súťaže ročník 5. – 9.:  9,05- 10,35 hod. 

prestávka na občerstvenie:   10,30 -10,45 hod. 

druhá súťažná úloha :   10,45-12,15 hod. 

obed:      12,15 hod. 

vyhodnotenie:         14,00 hod.  

 

V rámci dní otvorených dverí Vás pozývame na prehliadku histórie 

školy, výstavy ovocia a zeleniny, sadovníckych úprav, a do skleníkov. 

Je možnosť objednať si obed v cene 1,36 €. 

Termín prihlášok: do 16.10.2015  

na adrese : SOŠZ  G. Čejku, Malinovská 44, 900 45 Malinovo 

E-mail: zahradnicka-malinovo@stonline.sk,    tel.: 02/45955102                                                         

Kontaktná osoba : Ing. Heringeš, mobil: 0905 786 039,   

mailto:zahradnicka-malinovo@stonline.sk

