
JSMF Žilina,  Fakulta riadenia a informatiky ŽU  
 

Milý riešiteľ, milá riešiteľka, po skončení zimnej časti našej súťaže  
Ťa pozývame na 

 

SSTTRREETTNNUUTTIIEE  ÚÚSSPPEEŠŠNNÝÝCCHH  RRIIEEŠŠIITTEEĽĽOOVV  KKOORREEŠŠPPOONNDDEENNČČNNÉÉHHOO  SSEEMMIINNÁÁRRAA  

      SSEEZZAAMMKKOO 
 

Stretnutie sa uskutoční v sobotu 5. decembra 2020. Tak ako veľa iných akcií aj 
toto stretnutie sa ale uskutoční prevažne on-line na internete. Vieme ale, že aj tak 

nám prinesie veľa zábavných aj zaujímavých zážitkov.  
Oplatí sa preto na neho nie len prísť, ale začať sa už tešiť! 

 
Aby si vedel, na čo sa máš pripraviť, pozri si plánovaný program stretnutia:  

• 9:45   Pripájanie sa účastníkov, organizačné pokyny 

• 10:00 Zvítanie sa, skúsime si spolu aj zaspievať matematickú hymnu 

• 10:15 Vyhlásenie Eskymáckeho výletu a úloh, ktoré na ňom budete plniť.  

• Od 10:30 do 12:30 nebudeme sedieť za počítačmi. Naopak, sami, alebo 

spolu s rodičmi budete plniť úlohy z výletu, ktoré ste si vybrali.  

• Od 12:30 bude možné splnené úlohy z výletu zavesiť na internet a pozrieť si, 

čo zažili vaši kamaráti. 

• 13:45 Zase sa pripojíme na druhé spoločné stretnutie 

• 14:00 Vyhodnotenie Eskymáckeho výletu 

• 14:30 – 15:45 Veľká súťaž v riešení úloh a odhaľovaní tajomstiev Grónska 

• 16:00 – 16:45 Dve rozprávky z ďalekého Severu podľa Vášho výberu 

• 16:45 Rozlúčenie a Slávnostné záverečné fanfáry 

 
Prosíme Ťa, aby si nám spolu s rodičmi do utorka 1.12.2020 oznámil(a), či sa 
stretnutia zúčastníš e-mailom na adresu sezam@sezam.sk .  
Zároveň potrebujeme, aby ste do tohto termínu podľa vašich víkendových plánov 
na stránke www.sezam.sk presne označili, ktorých programov sa zúčastníš.  
Musíme ich totiž vopred technicky pripraviť. 
Na účasť budeš potrebovať počítač, mikrofón a pripojenie na internet. Kamera sa 
zíde, ale nie je podmienkou.  
 

      TTEEŠŠÍÍMMEE  SSAA  NNAA  NNAAŠŠEE  SSOOBBOOTTNNÉÉ  SSTTRREETTNNUUTTIIEE!!    

============================================================================================================================== 
  

 
Pokiaľ sa ti stretnutie bude páčiť, pozývame Ťa aj na predvianočný 

výlet  riešiteľov Sezamka a Sezamu v sobotu 12.12.2020.  

Podrobnosti nájdeš v priebehu niekoľkých dní na stránke  

 

mailto:sezam@sezam.sk
http://www.sezam.sk/

