Centrum voľného času, P.O.Hviezdoslava 51, 990 01
Veľký Krtíš
PROPOZÍCIE
48.ročníka okresného kola Geografickej olympiády kategórie E, F, G
V školskom a okresnom kole sa súťaží v troch kategóriách:
E (8. a 9. ročník ZŠ a 3. a 4. ročník OG),
F (6. a 7. ročník ZŠ a 1. a 2. ročník OG) a G (5. ročník ZŠ),
Termín konania okresného kola : 6.2.2020
Miesto konania: Základná škola Nám. A. H. Škultétyho, Veľký Krtíš
Organizačné pokyny:
1. Metodicko-organizačné pokyny na organizovanie Geografickej olympiády sú
zverejnené na internetovej stránke www.olympiady.sk,
2. Zo školského do okresného kola všetkých kategórií – t.j. kat. E, F, G postupujú prví
traja úspešní riešitelia.
3. Súťažiaci si so sebou prinesie: Školský atlas sveta, školské atlasy – Slovenská
republika, pravítko s ryskou, pravítko dlhé, uhlomer, buzola, pero, ceruzka, guma,
kružidlo, kalkulačka, jazykový slovník.
4. Školské kolo sa uskutoční do 6.12.2019, školy zašlú na adresu CVČ,
P. O. Hviezdoslava 51, Veľký Krtíš do 15.1.2020 nasledovné údaje:
- celkový počet žiakov zapojených do školského kola GO v jednotlivých kategóriách,
aj negatívne hlásenie
- meno a priezvisko úspešných riešiteľov spolu s menami vyučujúcich
- súťažné práce úspešných riešiteľov zo školského kola a ich ohodnotenie
- prihláška musí byť potvrdená riaditeľom školy
5. V prípade, že sa víťaz ŠK nemôže zúčastniť OK /PN alebo vážne rodinné dôvody/,
môže postúpiť do okresného kola náhradník s ďalším najvyšším počtom bodov.
Nahradenie súťažiaceho je potrebné nahlásiť CVČ najneskôr tri pracovné dni
pred konaním súťaže.
Upozornenie pre vyučujúcich: Na školské kolo si každý vyučujúci zostavuje súťažné úlohy
monotematickej a teoretickej časti na základe doporučenej literatúry. Monotematická časť
o miestnej krajine je odporúčaná na 10 bodov.
Program: 8.00 – 8.30 hod. – prezencia účastníkov, otvorenie
8.30 – 9.15 hod. – písomná časť
9.15 – 9.30 hod. – prestávka
9.30 - 10.20 hod. praktická časť
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