MASTER OF LABYRINTH – SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ
Informace pro učitele
Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli,
v období mezi 17. listopadem 2016 a 17. lednem 2017 jsme pro žáky 6. - 9. tříd základních
škol připravili soutěž, „Zahraj si a získej titul Master of Labyrinth“ která je zaměřena na
rozvoj jazykových ale i odborných znalostí žáků. Zúčastnit se mohou žáci ze škol napříč celou
Českou republikou.
Účastníci budou soutěžit v hraní jednoduchých on-line her, které jsou zpracovány se
záměrem podporovat zařazování prvků metody CLIL do výuky.
Každý žák si může vybírat z celkem 15 různých typů her. V každé z těchto her si pak volí
kombinaci jazyka a předmětu, kterou hraje. Jeho úspěšnost se bude zaznamenávat ve
formě bodové hodnoty tzv. „slávy“ ve speciální soutěžní výsledkové listině. V soutěži vyhrává
ten, který získá nejvíce „slávy“.
Žáci si mohou volit mezi kombinací některého z odborných předmětů (matematiky, dějepisu,
zeměpisu, přírodopisu a občanské výchovy) v kombinaci s angličtinou pro začátečníky nebo
mírně pokročilé nebo němčinou pro začátečníky.
Pokud si chcete hry nejprve prohlédnout, najdete je na tomto odkaze:
https://clil.openschool.cz.
Připravili jsme také speciální soutěžní kategorii „Nejaktivnější škola Labyrinthu“, kde se
budou načítat výsledky všech žáků z dané školy, kteří se do soutěže zapojili.
Aktivita je plně zaměřena na žáky. Pro zaregistrování žáků do soutěže je třeba provést
nejprve registraci učitele a ten pak registruje žáky. Poté již žáci samostatně vstupují do herní
zóny prostřednictvím svého účtu. Učitel může, v případě zájmu, sledovat aktivitu
jednotlivých žáků a jejich výsledky.
Budeme moc rádi, pokud se s Vašimi žáky do soutěže zapojíte. První vítězná trojice v kategorii
jednotlivců a v kategorii škol získá kromě certifikátu také věcné ceny.
V příloze najdete informační letáček pro žáky se stručným představením soutěže a jejího
průběhu.
Před zveřejněním letáku prosím doplňte na druhé straně jméno učitele, na kterého se žáci
mohou obracet.
V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat: labyrith@chc.cz, 210 215 367.
Těšíme se na účast co největšího počtu Vašich žáků.
Za tým realizátorů soutěže
Jiřina Mrkvičková, Channel Crossings

