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GYMLOVO 4U 

HRAJEŠ S NÁMI? JAK A CO TEDY NYNÍ UDĚLÁŠ? TAK POZORNĚ ČTI. 

 

1. Najdi si ještě dva kamarády – kamarádky ze 7., 8. nebo 9. třídy. Zvolte si 

kapitána. 

 

2. Na adresu linkovap@gymlovo.cz zašlete přihlášku.  

Přihláška musí obsahovat:  

 celá jména všech tří členů týmu se zřetelným označením, kdo je kapitán  

 fungující e-mail na kapitána 

 název a adresu základní školy, kterou navštěvujete 

 e-mail na učitele, který je garantem soutěže pro ověření vaší případné účasti 

v soutěži na lovosickém gymnáziu 10.2.2015 

 do předmětu přihlášky uveďte „GL4U přihláška“. 

 

3. Vyplňte společně kvalifikační test, který najdete na www.gymlovo.cz v sekci 

GYMLOVO 4U. Test bude zpřístupněn 18.11.2014 

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K PRÁCI S TESTEM! 

 

4. Vytvořte libovolnou technikou (malba, kresba, koláž, …) dílo na téma Vesmír. 

Zašlete poštou na adresu Mgr. Radmila Vorasická, Gymnázium Lovosice, Sady 

pionýrů 600/6, 410 02 Lovosice.  

Zásilka musí obsahovat celé jméno kapitána a školu, jinak ji nebude možné 

přiřadit k vašemu testu. 

 

NÁVOD K PRÁCI S TESTEM 

 Každý tým má jen jeden pokus k vyplnění testu, proto si na práci 

vyhraďte dost času. 

 Pracujte společně. 

 Čas pro vyplnění testu není omezen. 
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 Pro vstup do testu použij odkaz na www.gymlovo.cz v sekci 

GYMLOVO 4U. 

 Po kliknutí na uvedený odkaz se objeví přihlašovací formulář se dvěma 

řádky. 

 V prvním řádku je uvedeno jméno testu GYMLOVO4U. 

 Do druhého řádku napište své přihlašovací jméno, dbejte na správnost, 

jinak nebude možné přiřadit test k přihlášce. 

 

 

PŘIHLAŠOVACÍ JMÉNO: je složeno z   

příjmení kapitána 

 prvního písmene jeho křestního jména 

 školy 

 PŘÍKLAD:  kapitán týmu je Josef Vomáčka, 3. ZŠ Mokropsy 

   přihlašovací jméno je vomackaj3mokropsy 

 

 Vyplňte test, tlačítkem SUBMIT přejdete k vyhodnocení testu. 

 Můžete z testu vystoupit (tlačítkem LOGOUT, vypnutím stránky). 

DŮLEŽITÉ: K testu je možné se přihlásit i víckrát, ale v úvahu bude brán jen 

výsledek při prvním přihlášení. Vícenásobné přihlášení je tedy zbytečné. 

 

ZAČÁTEK KVALIFIKACE 18.11.2014 

KONEC KVALIFIKACE 15.12.2014 – přihláška, test i výtvarné dílo musí být 

odeslány tak, aby do 15.12. došly na gymnázium. 

TÝMY, KTERÉ ÚSPĚŠNĚ PROJDOU KVALIFIKACÍ BUDOU POZVÁNY, 

ABY SPOLU 10. 2. 201 BOJOVALY NA LOVOSICKÉM GYMNÁZIU. 

VÝSLEDKY BUDOU ZVEŘEJNĚNY NEJPOZDĚJI DO KONCE LEDNA 

NA www.gymlovo.cz. 

 

V případě problémů či nejasností se obraťte na adresu linkovap@gymlovo.cz. 

 

PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ. 
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