
Projektový týden 3. 5. – 7. 5. 

Level no. 1: Voda 

Co budeš celý týden dělat? 

válet se..............tak to ani náhodou :D 

Jako správného hráče tě čeká několik questů (=úkolů). 

 

1. quest 

V pondělí se ráno přihlásíš na zoom p. uč Vackové. 

 7:40 se připojí osmá třída 

 9:00 sedmá třída 

 9:40 šestá třída 

 

 

Budeš rozdělený do herních trojic a budou Vám zadané úkoly na celý týden. Zadání objevíš i během 

týdne na nástěnce v bakalářích. (quest číslo 2) 

V úterý, středu a čtvrtek máš čas na společné vypracovávání úkoly. (quest číslo 3)  

Pokud si nebudeš s něčím jistý nebo potřebuješ něco probrat, oslovíš jednotlivé učitele (skrz email 

nebo sociální sítě). Pan učitel/učitelka ti nabídnou čas, kdy se můžete sejít prostřednictvím zoomu 

(přihlašování jako do hodin). Konzultace slouží, jako porada, nikoliv nadiktování práce. (quest číslo 4 

– není povinný) 

V pátek prezentuješ svoji práci. (setkáš se dvěma hlavními bossy levelu, které musíš porazit – quest 

číslo 5) 

V pátek odpoledne tvoji práci vyhodnotíme a zveřejníme nejpozději v pondělí ráno výsledky (v 

bakalářích ti přijde zpráva). V bakalářích se objeví tvoje score, snaž se mít, co největší a dokaž, že jsi 

nejlepší gamer. 

 

Co se bude hodnotit aneb jak porazit bosse a udělat high score 

Prezentaci budeš ve čtvrtek či v pátek přednášet přes zoom (celá trojice). Rozdělte si, kdo co bude 

říkat. Můžete si vše připravit na jednom počítači a následně sdílet obrazovku. Prezentace by měla být 

dlouhá okolo 7 - 10 minut. Musí obsahovat všechny zadané části. Po skončení prezentace pošlete 

emailem vypracované zadání (např. samotnou prezentaci + výpočty jak jsi k tomu přišel atd.) 

 

Hodnotící tabulka: 

 body max. 10 

celkové vypracování úkolů (zda byl úkol splněn, 

jak je dlouhý apod.) 

 



vypracování jednotlivých částí, a zda na nich 

bylo pracováno ve skupině 

 

estetická forma prezentace  

spolupráce ve skupině  

prezentace práce (přednes, návaznost apod.)  

dodržení časové lhůty prezentace a odevzdání  

odpovědi na doplňující otázky komise  

odevzdaná písemná část (hodnotí se gramatika a 

celkový písemný projev) 

 

shrnutí prezentace v anglickém jazyce nebo v 

německém jazyce (hodnotí se ústní projev) 

 

originalita (např. zda žáci dokázali jednotlivé 

úkoly propojit v jeden celek) 

 

 

Každá trojice získá určitý počet bodů (maximálně 100). Tento počet si hráč nese do dalšího kola. 

 

Rozdělení do skupin na prezentace (kdy jdeš na hlavní bossy) 

třída číslo skupiny a jména čas místnost připojení 

8. 1. 7:40 matematika 

8. 2. 8:00 matematika 

8. 3. 8:30 matematika 

8. 4. 8:50 matematika 

8. 5. 9:30 matematika 

8. 6. 9:50 matematika 

8. 7. 10:10 matematika 

7. 1. 7:40 anglický jazyk 

7. 2. 8:00 anglický jazyk 

7. 3. 8:40 anglický jazyk 

7. 4. 9:00 anglický jazyk 

7. 5. 9:20 anglický jazyk 

6. 1. 7:40 zeměpis 

6. 2. 8:00 zeměpis 

6. 3. 8:30 zeměpis 

6. 4. 8:50 zeměpis 

6. 5. 9:30 zeměpis 

6. 6. 9:50 zeměpis 

 


