Adresát:
ZŠ okresu Čadca a osemročné gymnáziá
Váš list číslo/ zo dňa

Naše číslo
CVČ-TVŠ-

Vybavuje/ linka
041 4334180
Mobil: Čamborová 0908453108

Čadca
08.11.2019

PROPOZÍCIE
vedomostnej súťaže o olympizme pre ZŠ a osemročné gymnáziá.
Vyhlasovateľ:
Usporiadateľ:
Účastníci:
Podmienka účasti:
Finančné zabezpečenie:
Hodnotenie:

OK Kysuce.
OK Kysuce, CVČ Čadca .
štvorčlenné družstvá (2CH+2D) za školu žiaci 5.-9. roč.
do 29.11.2019 zaslaná prihláška – na základe ktorej budú školy
pozvánkou pozvané na súťaž, ktorá je plánovaná na 12.12.2019.
na náklady vys. školy.
víťazi získajú diplomy, medaile a ceny OK Kysuce.

Súťažné témy a odporúčaná literatúra:
1. téma: Antické olympijské hry
Odporúčaná literatúra :
Prof. PhDr. Ján Grexa, Ph.D. Olympijská ABeCeDa, Bratislava 2008.
Prof. PhDr. Ján Grexa, Ph.D. Aké boli antické olympijské hry, Olympizmus v praxi, Bratislava 2011.
2. téma: Novoveké olympijské hry
Odporúčaná literatúra :
Ľubomír Souček: Novoveké olympijské hry, Olympizmus v praxi, Bratislava 2011.
Ľubomír Souček, Naši olympijskí medailisti a olympionici.
Kršák P.: Novoveké olympiády, Bratislava 1990.
Ján Grexa, Ľubomír Souček: Slovensko v znamení piatich kruhov, SOV, Bratislava 2007.
3. téma: Hry XXXII. olympiády Tokyo 2020
Odporúčaná literatúra :
Webové stránky SOV, MOV.
www.olympic.sk
www.olympic.org
www.tokyo2020.com
www.minedu.sk – olympijská výchova

Pravidlá a priebeh súťaže : súťaží sa v štyroch kolách .
1. kolo : vedomostný písomný test / 10 otázok s hodnotou 1 bod + 10 otázok s hodnotou 2 body, družstvo môže
získať za test max. 30 bodov /.
2. kolo : ústne odpovede na otázky s hodnotou 1 bod / za správnu odpoveď získava družstvo 1 bod, za
nesprávnu 0 bodov / Otázky si družstvá žrebujú z ponuky.
3. kolo : dvojbodové ústne otázky - postupuje sa ako pri jednobodových otázkach.
4. kolo : družstvo má možnosť vyberať z ponuky otázok rôznych bodových hodnôt. Poradie družstiev je určené
získaným počtom bodov v troch predchádzajúcich kolách, družstvo s najvyšším počtom bodov si vyberá
otázku ako prvé.
Víťazom sa stáva družstvo, ktorého bodový súčet zo všetkých kôl súťaže je najvyšší.

Mgr. Jaroslav Klus
OK Kysuce

PhDr. Peter Jurga
riad. CVČ

PRIHLÁŠKA
do vedomostnej súťaže o olympizme pre ZŠ a osemročné gymnáziá.

Škola:
Kontaktná osoba(učiteľ):
Tel. číslo:
Email:
V prípade záujmu obratom poslať na: musena@centrum.sk
Info: 0908453108

