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GYMLOVO 4U 
ZÁBAVNÁ SOUT ĚŽ PRO DRUHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 
Chceš si zahrát s námi? Jak a co nyní ud ěláš? Pozorn ě čti a dávej pozor 

 
1. Najdi si ve škole dva kamarády nebo kamarádky ze sedmé, osmé nebo deváté třídy 
2. Zvolte si mezi sebou kapitána 
3. 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 vašeho učitele, který bude garantem soutěže pro ověření případné 

účasti ve finále soutěži na lovosickém gymnáziu 15. února 2019 
• do předmětu přihlášky uveďte „GL4U přihláška“ 

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

GYMLOVO 4U. Test bude zpřístupněn 19. listopadu 2018 
POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K PRÁCI S TESTEM, KTERÝ BUDE ZASLÁN 

KAŽDÉMU TÝMU PO PŘIJETÍ PŘIHLÁŠKY . 
 

5. Vytvořte libovolnou technikou (malba, kresba, koláž, model, prostorový model, objekt 
atd.) dílo na téma „Milujeme Česko!“. 
Zašlete poštou na adresu Mgr. Radmila Vorasická, Gymnázium Lovosice , Sady 
pionýrů 600 / 6, 410 02 Lovosice nebo přineste přímo do kanceláře gymnázia.  
Zásilka musí obsahovat celé jméno kapitána a školu,  jinak ji nebude možné 
přiřadit k vašemu testu. 
 

ZAČÁTEK KVALIFIKACE: 19. listopadu 2018 
KONEC KVALIFIKACE: 20. prosince 2018  – přihláška (test i výtvarné dílo musí 

být odeslány tak, aby do 20. 12. došly na gymnázium) 
TÝMY, KTERÉ ÚSPĚŠNĚ PROJDOU KVALIFIKACÍ, POZVEME DO FINÁLE 
FINÁLOVÉ KOLO:  PÁTEK 15. ÚNORA 2019 (Gymnázium Lov osice) 

(výsledky kvalifikace uveřejníme nejpozději do 11. ledna 2019) 

 
V případě dotazů či nejasností se nás obraťte (linkovap@gymlovo.cz). 

ZAHRAJTE SI S NÁMI, P ŘIJĎTE NA GYMLOVO. PŘEJEME MNOHO ÚSPĚCHŮ! 


