
Prezentácia výskumného projektu FLL 2011 – Banská Bystrica/Košice/Bratislava   
         Číslo tímu:_____  Názov tímu:___________

Výborne (5) Veľmi dobre (3) Dobre (2) Treba zlepšiť (0)

A
na

lý
za

Tím si zvolil konkrétnu 
potravinu alebo skupinu 
potravín

Skupina potravín nie je 
zvolená dostatočne 
jednoznačne

Žiadne potraviny nie sú zvolené

Tím si zvolil konkrétny 
problém, ktorý sa tejto 
potraviny týka

Problém, ktorý si tím zvolil 
je priveľmi všeobecný

Tím si nezvolil žiaden konkrétny 
problém

Tím sa radil s expertami 
z rôznych oblastí

Tím sa radil s expertami 
z jednej oblasti

Tím sa pokúsil nadviazať 
kontakt s expertami 
z jednej oblasti

Tím sa s expertami neradil

Kritický pohľad na
rôzne aspekty zvoleného 
problému

Kritický pohľad na jeden
aspekt zvoleného problému

Žiadna analýza
problematických aspektov 

In
ov

at
ív

ne
 

rie
še

ni
e

Riešenie je jedinečné, 
inovatívne a dá sa využiť

Riešenie je precízne 
a vzťahuje sa na zvolené 
potraviny

Riešenie nie je dostatočne 
konkrétne a nevzťahuje sa 
na zvolené potraviny

Tím neprezentoval žiadne 
riešenie

Riešenie podporujú
adekvátne dáta

Obmedzené alebo slabé 
dáta podporujú zvolené 
riešenie

Členovia tímu sa navzájom
rešpektujú iba obmedzene alebo 
vôbec

Tím svoje riešenie predviedol 
či zverejnil zvolenému publiku 

Tím svoje riešenie doteraz nikde 
nepredviedol alebo nezverejnil

Pr
ez

en
tá

ci
a

Usporiadaná prezentácia 
s jasným úvodom, jadrom 
a záverom, logický sled

Prehľadne zorganizovaná
prezentácia, logický sled
alebo súvislosť by sa dala
zlepšiť

Neusporiadaná prezentácia

Všetci členovia tímu sa
zapojili

Menej ako polovica tímu sa
zúčastnila

Prezentácia iba jedného člena
tímu

Vynikajúca tvorivosť Tvorivosť Tvorivosť v obmedzenej 
miere

Chýba nadšenie a tvorivosť

Prezentácia je plynulá od 
začiatku do konca

Prezentácia je prerušovaná Preskakovaná a nepripravená 
prezentácia

Jednoznačne práca detí od 
začiatku do konca vrátane 
všetkých vizuálnych pomôcok 
a podporného materiálu

Zjavné zásahy dospelého Priveľa zásahov dospelého

Vynikajúco využitý čas Jednotlivé časti dohromady 
inetvoria ideálnu 
5-minútovú prezentáciu

Pridlhé alebo príliš krátke

Počet označených políčok v jednotlivých stĺpcoch:

Bonusové body (max 2):

Poznámky:


