TO

II.

propozice
15. 11. – 10. 12. 2010
na www.vycoolse.cz – v části „wwwědomostní soutěže“ – „Podrobný návod“ naleznete také
v této části.

20. 12. 2010

KDY

pondělí

KDO

10 nejlepších týmů ze základního kola

KDE

multikino Palace Cinemas (OC FORUM Liberec)

1.
2.
3.
4.

Pročíst propozice
Pročíst „Podrobný návod“
Rozdělit žáky do 4členných týmů
Rozdat speciální kódy, které byly v příloze e-mailu

Vědomostní soutěž pro 4členné týmy z 2. stupně základní školy a ekvivalentních tříd
gymnázií.
Soutěž je formou testu o 63 otázkách, na které mají žáci 20 minut.
Po konci termínu základního kola soutěže vyplyne ze všech zúčastněných týmů 10
nejlepších.
Tyto týmy postupují do FINÁLE soutěže.
Finále se uskuteční 20. 12. 2010 v multikině Palace Cinemas, v sále s pro 200 lidí.
Finálové týmy přijdou podpořit jejich spolužáci, aby jim vytvořili neopakovatelnou
atmosféru.
Finálové okruhy z oblastí, na které si jen vzpomenete.
Soutěží všechny školy zapojené v programu.
Počet soutěžních týmů není omezen!

Každý žák soutěží pouze za 1 tým! Při porušení následuje diskvalifikace všech týmů,
v kterých se žák objevil!
Kódy zasíláme v příloze s propozicemi!
Soutěží se o velmi hodnotné ceny

Nejlépe při hodině informatiky si žáci mezi sebou vytvoří libovolné 4členné týmy. Není
podmínkou, aby byli ze stejného ročníku. Doporučujeme složit tým z žáků z celého 2. stupně.
Je také možné, aby kantor žáky sám rozčlenil do týmů.
Až bude celý tým pohromadě a bude připravený, shromáždí se u jednoho PC. Dostane od
kantora kód, který zadá do systému. Přístupové kódy získá učitel(ka) v příloze mailu. Další
kódy je možné získat obratem po zažádání na adrese martin.trita@eyowf2011.cz.
Po zadání kódu na stránkách www.vycoolse.cz v části „wwwědomostní soutěže“ se
zpřístupní vědomostní test HEJ TY, VÍŠ TO!?. Soutěž běží současně i pro střední školy,
proto vkládejte kódy do aktuální soutěže pro ZŠ. Po vložení kódu se automaticky spouští
čas. Je nutné, aby žáci vyplnili správně svá jména a školu. Poté budou mít na zodpovězení
63 otázek 20 minut. Pokud do této doby nestihnou test odeslat, automaticky získávají 0
bodů.
Každý žák smí test absolvovat pouze jednou!!! Pokud se tak nestane, budou oba týmy, ve
kterých byl žák zaregistrován, automaticky diskvalifikovány!
Časový limit soutěže je nastaven tak, aby soutěžící neměli čas na hledání odpovědí na
internetu.

Do finále soutěže Hej ty, víš to II!? postoupí 10 nejlepších týmů ze základního kola, které
probíhá 15. 11. – 10. 12. 2010 na www.vycoolse.cz v části „wwwědomostní soutěže.
Každý tým, který postoupí do finále, si s sebou může do sálu multikina Palace Cinemas
přivést celou svoji třídu, pro navození finálové soutěžní atmosféry. Pro třídy finalistů máme
připraveno přes 200 míst.
Po skončení soutěže bude pro všechny připraveno promítání filmu dle aktuální nabídky kina.

Ceny
Všech 10 finálových týmů bude oceněno za postup do finále. 3 vítězné týmy získají lákavé
ceny.
V případě jakýkoliv dotazů mě kontaktujte.
Martin Trita
martin.trita@eyowf2011.cz
733 735 603

