
NECHAJME SA INŠPIROVAŤ...
... kuchyňou, na vytvorenie originálnych a zábavných príbehov o 
jedle. Poobzerajme sa dookola. Miska s ovocím na stole, balíčky 
cestovín a ryže v špajzi, chladnička, rúra... Nechajme pracovať fan-
táziu. Vdýchnime život obyvateľom kuchyne.

Počúvajme príbehy, ktoré si medzi sebou rozprávajú. Všetky príbe-
hy majú spoločnú jednu vec: rozprávajú o láske k jedlu. Jedlo patrí 
k vzácnym zdrojom, ktorým sa neplytvá. Od semienka, ktoré rastie 
niekde na poli až po finálny produkt, ktorý bez problémov zjeme, a 
ktorý nám pomáha rásť. 

Súťaž

Príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá

kitchenalentT
ROK ROZPRÁVAČOV

Naše príbehy o tom ako
neplytvať jedlom



KOPEC PRÍBEHOV
Vymyslite si všetci spolu nejaký príbeh, prípadne každý jeden z vás. Vy-
počujeme si ich alebo prečítame všetky do jedného s veľkou radosťou. 
Každé ovocie či zelenina má v sebe nejaký príbeh, niekto ich vypesto-
val, niekto doniesol do obchodu, niekto predal.
A čo takto príbeh o semienku, z ktorého vyrastie krásny ovocný strom. 
Príbeh o nejakom ovocí , ktoré nie je moc pohľadné, ale je výborné! Nie-
čo ako príbeh o škaredom kačiatku, z ktorého sa stane nádherná labuť. 
Alebo príbeh o ovocí, ktoré namiesto toho, aby bolo otrávené (Snehu-
lienka a sedem trpaslíkov),  odplaší všetkých lekárov? Poznáte príslo-
vie, že ak zjete jedno jablko denne, nebudete potrebovať lekára?

RÔZNE SPÔSOBY
INTERPRETÁCIE
PRÍBEHOV
Radi píšete?
Tak do toho! Pošlite nám zbierku vašich príbehov. A 
nezabudnite im dať pekný názov!
Radi kreslíte?
Obohaťte vaše príbehy o ilustrácie, prípadne príbehy 
iba nakreslite. A čo poviete na príbehy vo forme ko-
miksových obrázkov?
Radi recitujete?
Pripravte si scenár a nahrajte sa. Môžete si pripraviť 
ozajstné divadelné predstavenie s divadelnými kuli-
sami a kostýmami. 
Radi modelujete, vyrábate?
Pošlite nám vaše modely, knižky pop-up...

JEDEN
SPOLOČNÝ CIEĽ
Pošlite nám vaše príbehy v rôznych po-
dobách. Jedinou podmienkou je, že všet-
ci pochopia, že aj jedlo “žije” a kuchyňa 
je miestom, kde trávime spoločné chvíle, 
ktorými sa neplytvá, kde varíme a použí-
vame fantáziu.

KOPEC PROTAGONISTOV
Máte k dispozícii nekonečné množstvo protagonistov: 
vás, kuchynské spotrebiče, zázračný džin z čarovnej 
lampy, ktorý sa stane zázračným džinom z čarovného 
kotlíka, modrá víla vysvetľuje Pinocchiovi  ako použiť 
šupky z hrušky...



Pravidlá sútaže
sútaž Talent Kitchen – Príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá

1. Do kreatívnej súťaže Talent Kitchen – príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá, 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 vypracovali, 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/škola. 

4. Do súťaže sa môžu zaslať všetky typy elaborátov zhotovených akoukoľvek technikou 
a z akýchkoľvek materiálov: kresby, texty, krátke filmy, audio-nahrávky…

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 31. mája 2021



sútaž Talent Kitchen – Príbehy o jedle, ktorým sa neplytvá

6. Členovia poroty budú hodnotiť práce podľa týchto kritérií: súvislosť 
s témou, kreatívnosť, originálnosť. Na záver vyhlásia jedného absolútneho 
víťaza a 2 druhé miesta.

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

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

Ceny
Víťaz:

1.500 eur na školské pomôcky

Dve druhé miesta
750 eur na školské pomôcky


