
Zápis z 3. Setkání skupiny Volná dne 28. 5. 2019

Příloha č. 4 Mezigenerační kvíz

Aktivita inspirovaná Chytrými kvízy, které se konají pravidelně v KD a jsou určeny dospělým

účastníkům. V následujícím školním roce by se uskutečnily 4 kvízy s různým tematickým

zaměřením  (cestovatelský,  dušičkový,  retro…),  v nichž  by  poměřily  své  síly  věkově

namíchaná družstva. Do kvízu se zapojí  i  jiné skupiny, např. čtenářská nebo matematická

gramotnost, budou jim sdělena témata kvízů a mohou si určité otázky nebo téma vymyslet

a přidat.  Časem  by  mohla  být  zřízena  platforma,  kde  by  se  kvízy  s různým  zaměřením

poskytovali i školám. 

• CÍLOVÁ SKUPINA - děti, mládež a starší generace

• ZODPOVÍDÁ - Veronika Ptáčková, Eva Kulková

• TERMÍN REALIZACE - září 2019 – červen 2020

• CÍL PROJEKTU - Cílem aktivity je propojení mládeže a starší generace, zaměření se

na vzájemné předávání „informací a zkušeností“ z různých oblastí  života zábavnou

formou. Na tvorbě a realizaci by se podíleli přímo členové skupiny.

• POPIS AKTIVITY - Tematicky motivované kvízy se budou konat v neděli dopoledne

v kulturním domě,  soutěžit  budou osmičlenná družstva složená  se zástupců mladší

i starší generace (min. 4 členové družstva do 15 let, max. 2 členové družstva do 18 let,

max. 2 členové starší 50 let). Jako vhodná se na základě zkušeností ukázala varianta

4 kol  s deseti  otázkami,  rozdělenými  do  8mi  podtémat,  případně  doplněných

bonusovými či  tipovacími  otázkami.  Týmy se musí  předem nahlásit  přes FB nebo

e mail NKZ. Počet týmů je daný kapacitou sálu, max. je cca 25 družstev.
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• FINANČNÍ ROZVAHA - Finančně podpořit by bylo nutné drobné zdravé občerstvení

pro účastníky a výhry pro první tři týmy. Vzhledem k tomu, že výhrou by mohly být

i knihy, poprosíme skupiny čtenářské gramotnosti o vytvoření seznamu doporučených

knih, které by se daly případně zakoupit, další návrhem cen jsou např. hry od firmy

ALBI,  poukazy  a  jiné.  Odměny  by  mohly  být  i  tematicky  motivované,  případně

spolupráce se sponzory.

Pronájem  KD…………………………………………………………………………….….0,-

Drobné občerstvení ………………………………………………………………………..500,-

Výhry – 1. místo /8x300,-/………………………………………………………………. 2400,-

2. místo /8x200,-/…………………………………………………………………..……..1600,-

3. Místo /8x 100,-/…………………………………………………………………...…….800,-

Celkem 4x 5300,- ……………………………………………………………….…21.200,- Kč
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