Národní kolo soutěže EMQ 2020:
Finálová hra proběhne v týdnu od 16. – 20. března 2020 a zabere Vám maximálně 1 vyučovací
hodinu. Vzhledem k tomu, že se termín již blíží připravili jsme pro Vás „test nanečisto“. Můžete si tak
vyzkoušet, jak bude finálová hra probíhat a případně vychytat technické, organizační či jiné
nedostatky. Neváhejte tedy tuto možnost využít a v případě problémů nás kontaktujte.
Zde Vám zasíláme odkaz (link) na testové otázky „soutěž EMQ nanečisto 2020“ a PIN kód (jedná se
jen o cvičné otázky, na finále soutěže Vám zašleme odkaz jiný):
https://kahoot.it/challenge/0408?challenge-id=c2f92280-c6dd-463b-9d1ae93153b184e4_1583394039932 (pro hru na PC)
PIN kód: 0408 (pro hru na chytrém telefonu nebo tabletu)
(co dělat s odkazem naleznete v manuálu „Jak hrát národní kolo soutěže EMQ“, který Vám zasíláme
v příloze a je také uveřejněný na webových stránkách EMQ: ZDE). Pro hru využijte buď PC
s připojením k internetu nebo tablet/chytrý telefon s nainstalovanou aplikací Kahoot! a připojením
k internetu.
Nyní prosím vyberte 5 studentů, kteří budou hrát finálovou hru. Jen připomínáme, jedná se o
týmovou hru, takže tito studenti budou hrát jako jeden tým (budou tedy odpovídat na jednom
zařízení společně). Na správné odpovědi se domluví a pak jeden z nich klikne na odpověď, na které se
shodli. Tito studenti by měli splňovat stanovené podmínky soutěže: jejich věk by měl být mezi 13–15
roky a měli by si být vědomi toho, že v případě výhry v národním kole soutěže, pojedou 2 z nich na
mezinárodní finále do Bruselu (a to v případě, že to bude vzhledem k šířícímu se koronaviru
bezpečné).
Vítězem soutěže se stane ta třída (skupina studentů), kteří získají nejvyšší počet bodů. Aplikace
Kahoot! má defaultně nastavené, že se k získaným bodům připočítávají i bonusové body. V soutěži
s těmito body nebudeme počítat. Takže se nelekněte, že Vám sice aplikace napíše, že jste získali např.
18 356 bodů, ale my Vás budeme informovat, že jste získali bodů méně, např. 13654 bodů. Studenti
budou odpovídat na 15 otázek a za každou otázku mohou získat max. 1000 bodů (čím později na
otázku odpoví, tím méně bodů získají).
Informace k testu nanečisto:






prosíme Vás, zašlete nám do 9. 3. 2020 informaci, který den a kterou hodinu budete s vaší
třídou soutěžit (zaslané datum i čas není závazné, ale rádi bychom byli informováni, takže
pokud se pak váš čas změní, nevadí)
jako „Nickname“ použijte uživatelské jméno vaší třídy, které jste zaslali v přihlášce na
soutěž (pokud je vaše uživatelské jméno třídy delší než 15 znaků, které můžete do okénka
Nickname vložit, zkraťte je. Zachovejte prosím název školy a označení třídy).
soutěž je pro studenty, prosíme neraďte jim
připravte si na hru tužku, papír a kalkulačku
při odpovědích se hodnotí: a) správnost odpovědi, b) rychlost odpovědi. Je tedy lepší, aby
studenti odpověděli správně, i když budou nad odpovědí přemýšlet déle, než aby se ukvapili a
odpověděli chybně – to by za tuto otázku nezískali body žádné

Informace k národnímu finále soutěže:















Národní kolo soutěže bude probíhat v týdnu od 16. 3. 2020 od 8:00 hodin do 20. 3. 2020 do
16:00 hodin. Test Vám zabere max. 1 vyučovací hodinu a sami si můžete vybrat, který den i
čas Vám nejvíce vyhovuje
každá soutěžící třída od nás obdrží jedinečný přístupový link, který zašleme na kontaktní
osobu v neděli 15. 3. 2020
národní soutěže se zúčastní vybraných 5 studentů z každé zapojené třídy
vyplňovat finálový soutěžní kvíz můžete se zástupci každé třídy jen 1x!
jako „Nickname“ použijte uživatelské jméno vaší třídy, které jste zaslali v přihlášce na
soutěž (pokud je vaše uživatelské jméno třídy delší než 15 znaků, které můžete do okénka
Nickname vložit, zkraťte je. Zachovejte prosím název školy a označení třídy).
hrát můžete buď pouze na PC s internetem, nebo s chytrým telefonem nebo tabletem
s naistalovanou aplikací Kahoot! a internetem – více informací najdete v manuálu „Jak hrát
národní kolo soutěže EMQ“
připravte si na hru tužku, papír a kalkulačku
soutěž je pro studenty, prosíme neraďte jim
prosíme, zašlete nám fotku třídy z finálové soutěže (chápeme, že někdy je to kvůli ochraně
osobních údajů problém, nevadí, když studenty vyfotíte zezadu – např. při hře)
do 27. 3. 2020 zveřejníme prvních 5 míst (informaci naleznete na webových stránkách
www.europeanmoneyquiz.cz a také Vám ji zašleme e-mailem)
první tři vítězné třídy získají od nás pohár pro vítěze národního kola soutěže EMQ 2020 a
prvních 5 tříd obdrží i diplom
dva zástupci vítězné třídy se zúčastní mezinárodní soutěže EMQ v Bruselu, která proběhne ve
dnech 28.-29. 4. 2020.

V případě jakýchkoliv nejasností či problémů se na nás neváhejte obrátit.
Přejeme Vám hodně zábavy a úspěchů ve hře!
S pozdravem
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