
Fenomény sveta pre žiakov 

Ako súťažiť 

Zapoj sa do Expedície Fenomény sveta Peniaze a vyhraj parádne ceny 

od Baču alebo finančný grant pre svoju školu od Tatra banky. 

1. Ak si žiak druhého stupňa ZŠ alebo prvých štyroch ročníkov osemročného gymnázia, prihlás sa do svojho 

účtu na www.fenomenysveta.sk. Ak ešte nemáš účet, požiadaj o jeho vytvorenie svojho zákonného 

zástupcu. 

2. Ak chceš v súťaži hrať o skvelé ceny, je potrebné, aby si do svojho účtu pridal kód učiteľa. Vo svojom 

profile klikni na PRIDAŤ UČITEĽA. Tu budeš od svojho učiteľa potrebovať jeho „osobný kód“. Každý 

učiteľ ho nájde vo svojom účte na portáli. Ako tento kód zatiaľ nemáš, nevadí, do svojho účtu ho môžeš 

doplniť kedykoľvek v priebehu súťaže. 

3. V termíne od 21. 5. do 25. 6. 2020 absolvuj postupne 10 kôl Expedície Fenomény sveta Peniaze. Kolá 

môžeš absolvovať v akomkoľvek poradí. 

4. Súčasťou každého kola je video od youtubera Baču, video od BBC a vedomostný kvíz. 

5. V každom kole zbieraš body pre seba a svoju školu. Čím viac žiakov z jednej školy sa zapojí, tým je 

väčšia šanca na výhru. 

6. Body získavaš aj za to, keď do hry pozveš svojich spolužiakov alebo kamošov. 

7. Po skončení súťaže vyžrebujeme výhercov parádnej elektroniky a 200 tričiek od Baču. Hlavnou cenou je 

finančný grant vo výške 10 000 eur od Tatra banky, ktorý získa škola s najväčším počtom bodov. 

Výhercov všetkých vecných cien a finančných grantov pre školy žrebujeme po skončení súťaže. 

Registrácia:  

Stránka www.fenomenysveta.sk 

 

V pravo hore kliknite na VYTVORIŤ ÚČET  

Zobrazí sa nasledujúce okno: 

 

https://www.fenomenysveta.sk/
http://www.fenomenysveta.sk/


Vyberte ŽIAK 

 

Toto je čas, keď potrebujete pomoc rodičov, pretože nemáte 16 rokov a účet Vám musí vytvoriť rodič. Rodič postupuje 

podľa návodu pre rodičov. 

 

Po úspešnej registrácii sa PRIHLÁSTE a uvidíte takéto okno: 

 

 

V ľavej časti by malo byť Vaše meno 

a priezvisko. 

 

 

 

 

Pre účasť na súťaži – pridajte učiteľa 

 

Učiteľ Vám zaslal svoj osobný kód 



 

Po tomto kroku už môžete začať súťažiť: 

 

 

 

 


