Všechny počítačové nadšence
ze 4. a 5.tříd ZŠ
zveme na soutěž

„Dobrodružství s počítačem“
Rádi soutěžíte? Počítač je Váš velký kamarád?
Jste týmoví hráči?
Pokud ano, je zde soutěž právě pro Vás!
Budete přemýšlet a hrát, tvořit a bavit se,
vítězit a prohrávat. Překonáte sami sebe.
Vyzkoušejte, co ve vás vězí.

Drama, napětí, úspěch a vítězství.
Kdo bude nej? Kdo z koho.
Soutěž čtyřčlenných týmů v šikovnosti, dovednosti a důvtipu.
Soutěžit se bude ve čtyřech oborech:
1. vyhledávání na internetu
2. obrázek na dané téma v Malování
3. vytvoření reklamy na daný počítačové téma ve Wordu
4. soutěž v počítačové hře
Na celou soutěž budete mít 60 minut, z toho 20 minut na logickou počítačovou hru.
Každý tým bude mít k dispozici 2 počítače, jak si práci rozdělíte, záleží na Vás.
Teď už zbývá jediné – dát dohromady kamarády, vytvořit tým a poprosit paní
učitelku, aby poslala přihlášku do 20.11.2007.

Cyrilometodějské gymnázium a Informační centrum mládeže
zvou žáky 5. tříd
na počítačovou soutěž

„Dobrodružství s počítačem“
Místo konání: počítačová učebna na CMG Prostějov
Datum:

27.11.2007

Čas:

adresná pozvánka podle časového rozpisu

Herní pravidla soutěže:
Soutěžící – čtyřčlenná družstva žáků 4. a 5. tříd ZŠ
Doba soutěže – 60 minut
Počítače – každé družstvo má k dispozici 2 počítače
Úkoly – družstvo plní 4 úkoly:
1. vyhledávání na internetu
2. výtvarný úkol na určené téma (např. ilustrace k pohádce) v
Malování
3. vytvoření reklamy na dané téma (např. na výrobek některého
sponzora) ve Wordu
4. logická počítačová hra –– bude k dispozici ke stažení od
10.11.2007na webových stránkách CMG www.cmg.prostejov.cz

Odměny –
vítězné družstvo získá odměnu pro školu a členové tří nejlepších
družstev odměny pro sebe

Přiloženou přihlášku prosím vyplňte a pošlete organizátorům na
emailovou adresu: s.rotterova@seznam.cz
Případné dotazy zodpoví vedoucí ICM S.Rotterová 731 402 119
………………………………………………………………………………………
Přihláška
Škola:………………………………………………………………….Počet družstev………..
Vedoucí učitel………………………………… Kontakt………………………………………

