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Ako ti navarím bez plytvania jedlom…

Napíšte kuchársku knižku 
o potravinových zvykoch 

a tradičných jedlách 
vo svete.

Vymyslite si aktivity v kuchyni, 
pri ktorých môžete stráviť neza-

budnuteľné chvíle spolu s priateľ-
mi a rodinou.

Urobte si prieskum udržateľných 
obchodov a reštaurácií 

vo vašom okolí.

Predstavte si aplikácie 
a technológie, ktoré pomáhajú 

znížiť plytvanie 
potravinami.

Napíšte desatoro 
ako nakupovať bez zbytočného 

plytvania.

Vymyslite nové a originálne 
recepty použitím zvyškov 

potravín.

Informujte sa o pôvode 
potravín, ktoré konzumujete.

Vymyslite desať rád ako správne 
konzervovať potraviny.



Kopec príbehov, ktorými sa neplytvá

Sadol vám jeden z týchto nápadov alebo ste si vymysleli
niečo originálnejšie a ako ušité na mieru pre vašu triedu?
Dôležité je zúčastničsa!

Talent Kitchen 
čaká na vaše súčažné práce do 16. novembra 2020!

Čo ste vymysleli? Na čo ste sa zamerali? Čo ste vyrobili? Čo ste naprojektovali? 

kitchen
alentT

REKLAMNÝ SPOT
Pokúste sa nahrat krátky TV spot 

zameraný na boj proti plytvaniu potra-
vinami. Postačí vám na to jednoduchý 

smartphone. Necítite sa na to, prípadne 
neviete nájsť hercov do vášho krátkeho 
príbehu? Nevadí. Zostrojte si storyboard 
(obrázky so stručným popisom), napíšte 

kópiu textu, nakreslite rôzne scény 
z TV spotu a všetko nám 

pošlte.

PRIESKUM
Zozbierajte čo najviac informácií 

pri stretnutiach so starými rodičmi, 
obchodníkmi, odborníkmi vo výžive, od-

borníkmi v reštauračných službách... a so 
všetkými osobami, ktoré vám môžu niečo 

povedať o varení bez zbytočného plytvania. 
Pokúste sa s nimi urobiť rozhovor. Vytvorte 
si blog s fotkami, so sprevádzajúcim tex-

tom, obrázkami a vašimi názormi 
na plytvanie potravinami. 

VÝSTAVA
Vystavte vaše obrazy, obrázky, 
modely, sochy, knižky na tému 

kuchyňa bez plytvania. 
Na výstavu pozvite vašich 

kamarátov, rodinných 
príslušníkov, známych. 

Nezabudnite nám poslať fotky 
z výstavy spolu s poznámkami 

návštevníkov.

HRA ALEBO APLIKÁCIA
Vymyslite klasickú spoločenskú stolovú 
hru: s trestom, ak ste plytvali a naopak 

s odmenou, ak vaše správanie bolo správne. 
Tí technicky nadaní môžu vymyslieť rovnakú 

hru, ale ako aplikáciu na stiahnutie. 
Samozrejme, že nám postačí, ak nám 

zašlete návrh ako by mohla takáto 
aplikácia vyzerať spolu s návodom 

na jej použitie

ROZPRÁVKA
Vymysli si jednoduchý príbeh, 

rozprávku alebo komiks, ktorého 
dej pomôže čitateľom pochopiť aké 

je dôležité neplytvať jedlom pri nákupe, 
pri varení, ale aj keď skončíme 

s jedením a ostanú nám 
na stole zvyšky jedla.

kuchynské príbehy, ktorými sa neplytvá



PRAVIDLÁ SÚŤAŽE
Kopec príbehov, ktorými sa neplytvá

Sadol vám jeden z týchto nápadov alebo ste si vymysleli
niečo originálnejšie a ako ušité na mieru pre vašu triedu?
Dôležité je zúčastničsa!

Talent Kitchen 
čaká na vaše súčažné práce do 16. novembra 2020!

Ceny
Víťaz

1.500 eur na školské pomôcky

Dve druhé miesta

750 eur na školské pomôcky

1. Do kreatívnej súťaže Talent Kitchen sa môžu zapojiť všetky triedy základných škôl prvého stupňa, ktoré 
sa zúčastnili na projekte Chvíle, ktorými sa neplytvá..

2. Triedy by si mali pripraviť kreatívne práce, v ktorých sa odráža všetko to, čo počas projektu vypra¬covali, 
zažili. Stačí použiť trošku predstavivosti a okoreniť všetko mottom: kuchyňa bez plytvania.

3. Do súťaže sa môžu zapojiť jednotlivci, skupiny alebo celé triedy. Odmenená bude vždy celá trieda. 

4. Do súťaže sa môžu zaslať všetky typy elaborátov zhotovených akoukoľvek technikov a z akýchkoľvek 
materiálov: kresby, texty, krátke filmy, fotografie... 

5. Súťažné práce musia byť zaslané zodpovedným pedagógom, sprevádzané krátkym opisným textom a 
vyplnenou prihláškou do súťaže na adresu: 

Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá 
Súťaž Talent Kitchen Whirlpool Slovakia spol. s.r.o., Hlavna 5030/1A, 058 01 Poprad 

alebo nám ich pošlite na e-mailovú adresu: chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu  

do 16. novembra 2020
6. Členovia poroty budú hodnotiť práce podľa týchto kritérií: súvislosť s témou, kreatívnosť,

7. originálnosť. Na záver vyhlásia jedného absolútneho víťaza a 2 druhé miesta. 

8. Každá trieda, ktorá odoslala aspoň jednu súťažnú prácu, dostane Diplom za účasť. 

9. Za každú triedu, ktorá odoslala aspoň jednu súťažnú prácu, spoločnosť Whirlpool Corporation 
obdaruje neziskovú organizáciu Fondazione Banco Alimentare ONLUS.



Prvé miesto v klasifikácii si zaslúži ten, kto bude vedieť „variť“ bez plytvania, bude originálny, 
kreatívny a inovatívny. Dôkazom budú vaše nápady a práce, ktoré zrealizujete. 

Premeňte vaše nápady a prácu v triede alebo doma na zaujímavé fotografie, videá, 
na farebné elaboráty. Môžete nám ich zaslať aj v digitálnej forme. 

Súťažné práce nám zašlite najneskôr do 16. novembra 2020.

Zapojením sa do súťaže sa automaticky zapojíte aj do veľkej benefičnej akcie. Za každú triedu, 
ktorá zašle do súťaže aspoň jednu súťažnú prácu, spoločnosť Whirlpool Corporation obdaruje 
aj neziskovú organizáciu, ktorá bojuje proti plytvaniu potravinami, hromadením nadbytočného 

jedla a následne jeho prerozdelením a poskytnutím ľuďom v núdzi.

Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá
chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu

Výchovno-vzdelávacia súťaž základných škôl prvého stupňa 

kuchynské príbehy, ktorými sa neplytvá
kitchenalentT

Talianska organizácia Food Bank Foundation  už od roku 1989 zhromažďuje nadbytočné potraviny z dodávateľského 
reťazca a následne ich distribuuje prostredníctvom vlastných 21 organizácií, ktoré operujú po celom 

území a prerozdeľujú potraviny viac než 7 500 charitatívnym organizáciám. Poskytujú potravinovú pomoc viac 
než 1,5 miliónom ľuďom v núdzi po celom Taliansku. Tento rok spoločnosť Whirlpool bude financovať transport potravín 

po celej sieti organizácie Food Bank Foundation a obnovuje spoluprácu so stravovacím zariadením spoločnosti EMEA 
v Pero (Miláno) na projekte Siticibo, ktorého úlohou je zhromažďovanie nadbytočných potravín zo stravovacích 

zariadení a školských jedální, a následne ich poskytnutie rodinám, ktoré to potrebujú.



* TRIEDA

* POČET ZASLANÝCH SÚŤAŽNÝCH PRÁC

* POČET ŠTUDENTOV, KTORÍ SÚ AUTORMI SÚŤAŽNEJ PRÁCE

*Údaje označené hviezdičkou sú povinné

Pre bližšie informácie nás kontaktujte
na e-mailovej adrese chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu. 

Dátum      Čitateľný podpis 

INFORMÁCIA
Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Vás informujeme, že všetky osobné 
údaje budú použité len pre spoločnosť La Fabbrica s.r.o. Spoločnosť je oprávnená tieto osobné údaje spracúvať vo svojich informačných systémoch, písomne, ako aj s použitím automatizovaných, čiastočne auto¬-
matizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania na štatistické účely a rovnako bude využívať elektronickú poštu na didaktické a komerčné komunikácie. Zodpovednosť za spracovanie 
týchto osobných údajov nesie spoločnosť La Fabbrica s.r.o, ulica Lanino 5, Miláno, ktorú môžete kontaktovať na privacy@lafabbrica.net. Spoločnosť zabezpečila zodpovednú osobu, ktorá bude dohliadať na ochranu 
osobných údajov (DPO, RDP), a ktorá bude k dispozícii na zodpovedanie otázok ohľadom spracovania osobných údajov na adrese rdp@lafabbrica.net. Má právo prístupu k údajom, k ich oprave, prípadne ich môže 
vymazať alebo ich zablokovať. Ak dáte súhlas k spracovaniu vašich údajov, v akomkoľvek momente ho môžete zrušiť. Rovnako si môžete vypýtať kópiu vašich údajov, ktoré ste pri súhlase poskytli.

Týmto je spoločnosť La Fabbrica s.r.o. autorizovaná na spracovanie osobných údajov a použitie/popularizáciu elaborátov zúčastnených sa na súťaži
prostredníctvom publikácií, informačných materiálov alebo iných prostriedkov za didaktickým, spoločenským a/alebo komerčným účelom.

Prihláška do sútaže
ÚDAJE O ZODPOVEDNOM VYUČUJÚCOM (POTREBNÉ VYPLNIŤ)  

* MENO A PRIEZVISKO      

* PREDMET, KTORÝ VYUČUJE  

   STUPEŇ ŠKOLY, NA KTOREJ VYUČUJE   ZÁKLADNÁ

* TELEFÓN            /              *  OSOBNÁ E-MAILOVÁ ADRESA

ÚDAJE O ŠKOLE (POTREBNÉ VYPLNIŤ)        

* TYP ŠKOLY     ŠTÁTNA   SÚKROMNÁ   INÁ    

* NÁZOV ŠKOLY

* ULICA              * ČÍSLO      * PSČ

* OBEC          * OKRES 

* TEL.            /            FAX            /

* E-MAILOVÁ ADRESA   

Táto prihláška musí byť odoslaná spolu so súťažnou prácou do 16. novembra 2020 poštou v zatvorenej obálke na adresu: 
Koordinačné Centrum Chvíle, ktorými sa neplytvá Whirlpool Slovakia spol. s.r.o., Hlavna 5030/1A, 058 01 Poprad. Alebo 
nám ich pošlite na e-mailovú adresu: chvilektorymisaneplytva@lafabbricaedu.eu


