Svet v nás 13 – Záhadné lokality sveta
Pravidlá a bodové ohodnotenie
Trinástka je číslo záhad, číslo pri ktorom sa aj najodvážnejším roztrasú kolená, číslo pri
ktorom nám behajú zimomriavky po chrbte. Aj preto sme sa rozhodli zvoliť pre 13. ročník
súťaže Svet v nás tému záhadných lokalít, miest, ktoré ľudstvo odpradávna vzrušovali svojou
temnou aurou a nevysvetliteľnými úkazmi. Miznúce lode v Bermudskom trojuholníku,
lietajúci tanier pristávajúci na Stonehange, tajomstvá Vatikánskych archívov, stratená
Atlantída, nekonečná diaľnica do Košíc, alebo najväčšie tajomstvo zo všetkých, tajomstvo
GJH. Toto je iba výber z tém, na ktoré sa môžete tešiť už v stredu 19. júna 2019, len na
Novohradskej. Poďte s nami preskúmať svet záhad, svet v nás.
Kritériá hodnotenia
Scénka
Komické alebo aj tragické stvárnenie významu danej lokality pre ľudstvo.
V scénke môžete ukázať aký kľúčový význam mala v histórii alebo aj stále
má a v čom spočíva jej exkluzivita a „záhadnosť“. Komisia bude hodnotiť
kreativitu a originalitu nápadu, prevedenie, hľadanie súvislosti medzi
zašlou slávou lokality a súčasnosťou.
Celkový počet bodov: 50
Výzdoba triedy
Vzhľad triedy má pripomínať lokalitu, ktorú prezentujete – vystihnúť geografické
špecifiká miesta, vytvoriť správnu atmosféru výnimočnosti a záhadnosti pomocou
scény a patričnej hudby, či inými vhodnými pastvami pôsobiacimi na rôzne ľudské
zmysly. Komisia sa bude zaujímať o kreativitu, snahu a vynaložené úsilie, imitáciu
skutočnej lokality.
Celkový počet bodov: 20
Reklama
Simulujte cestovnú agentúru, ktorá chce pritiahnuť čo najväčší záujem žiactva,
učiteľstva a zvedavcov o vami prezentovanú tému. Hodnotíme originalitu nie len
vzbudeného záujmu, ale aj zážitku.
Celkový počet bodov: 20
Bonus
Bonusový level v hre je vždy najviac prekvapivý. A preto aj vo vašom stvárnení
budeme nadšení niečím neočakávaným či špeciálnym pri interpretácii záhadnosti vašej
témy, ktorá by šokovala nie len bulvár. Očakávame niečo, čo komisii spôsobí mrazivé
zimomriavky alebo štikútku z nadšeného smiechu.
Celkový počet bodov: 10
Spolu môžete do Súťaže o Džbán Jura Hronca získať 100 bodov

