
1 
 

Základní škola Šumperk, Šumavská 21 

 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME DO IV. KOLA 
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Těšíme se Vaši účast. 

 

 

             

  

Vědomostní soutěž Poznej naše město 

zábavnou a soutěživou formou seznamuje 

nejen s historií a památkami města 

Šumperka, ale také s jeho kulturními, 

zeměpisnými a přírodovědnými fakty  

i zvláštnostmi. Soutěžící získají nové 

informace a zkušenosti a zároveň si ověří své 

již nabyté znalosti formou řešení rébusů, 

doplňovaček, hádanek, nestandardních 

aplikačních úloh i praktických zkušeností. 

 

 

 

Organizační pokyny 

Petra Nevrklová 

 

 

IV. ročník 

2017 - 2018 

ZŠ Šumperk, Šumavská 21 
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Informace o soutěži  

IV. ročník vědomostní soutěže "Poznej město Šumperk" se zaměřuje především  

na historii a pověsti týkající se města Šumperka. Tento ročník bude věnován čarodějnickým 

procesům. 

Soutěž nadále zůstává komplexní vědomostní soutěží zahrnující osobnostní  

a sociální rozvoj soutěžících, kteří se budou při řešení úloh opírat nejen o své vědomosti  

a znalosti, ale také logické myšlení, čtení s porozuměním, schopnost komunikace i schopnost 

řešit daný problém. Témata soutěžních otázek a úkolů navazují na vybrané části vzdělávacích 

obsahů většiny vzdělávacích oborů jako je Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její 

aplikace, Informační a komunikační technologie, Člověk a jeho svět, Umění a kultura  

i průřezových témat Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Člověk 

a jeho svět, Environmentální výchova, Mediální výchova, povinných pro 1. stupeň ZŠ dle 

Rámcového vzdělávacího plánu pro ZV.  

Cílová skupina 

Cílovou skupinou jsou žáci 2. – 5. ročníku ZŠ, rozdělení do dvou soutěžních 

kategorií. I. kategorie 2. – 3. třída, II. kategorie 4. – 5. třída.  

Do soutěže se mohou zapojit i žáci 1. třídy, rovněž žáci ze škol praktických  

a se speciálními vzdělávacími potřebami – v tomto případě potřeby se po konzultaci s jejich 

vyučujícími zařadí do nižší kategorie.  
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Organizace soutěže 

Soutěž je určena jednotlivcům třídních kolektivů. Soutěžící jsou zařazeni  

do soutěže po doručení vyplněné přihlášky. Přihlášení probíhá elektronicky, prostřednictvím 

mailu pořadateli soutěže (nevrklova.p@seznam.cz).  

Soutěž proběhne ve dvou kolech. 

 Školní kolo: 

 Všichni přihlášení soutěžící řeší samostatně zadané úlohy v  termínu prosinec 2016 do 

28. února 2018.  

 Žáci mohou úkoly řešit s pomocí dostupných informačních zdrojů a literatury.  

 Odpovědi na otázky zapisují do zaslaných pracovních listů, které obdrží od pořadatele 

na základě přihlášky během měsíce prosince až ledna. 

 Vyřešené pracovní listy je nutné doručit nejpozději do 28. 2. 2018, a to 

prostřednictvím mailu, poštou nebo osobně do kanceláře pořádající školy.  

Finále: 

 Úspěšní řešitelé budou pozváni pořadatelem v průběhu měsíce března 2018 

do finálového kola, které se uskuteční v měsíci dubnu 2018 na ZŠ Šumperk, Šumavská 

21. Společně s pozvánkou obdrží i bližší informace. 

 Úkoly navazují na školní kolo soutěže. 

 Žáci již nebudou mít možnost využívat informační zdroje ani literaturu.  

 Výsledky finálového kola budou zaslány zúčastněným školám prostřednictvím mailu 

v průběhu měsíce dubna 2018. 

Ocenění 

 Všichni účastníci finálového kola obdrží drobné ceny.  

 Deset nejlepších řešitelů obou kategorií obdrží věcné ceny, které jim budou 

slavnostně předány na Městském úřadě města Šumperka. 

 


