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2. Olympiáda
regionálních znalostí
pro žáky druhého stupně základních škol
pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje
PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D.
Na podzim 2020 proběhnou dvě kola Olympiády regionálních znalostí žáků ZŠ na Rychnovsku,
Dobrušsku a Kostelecku. Všechny otázky a úkoly budou řešit žáci ve tříčlenných družstvech:
1. kolo třídní proběhne 12-16.října 2020 přímo u vás:
✓ Znalostní test => 50 otázek (možnosti a,b,c)
týkajících se historie, osobností, kultury, sportu,
přírody a zeměpisu v našem regionu
✓ Nejlepších 10 družstev postoupí do druhého,
regionálního kola.
✓ Výsledky obdržíte emailem do 20.října
✓ Uzávěrka přihlášek do 2.Olympiády je 2.října
2. kolo regionální ve středu 11.listopadu 2020 od 9h (celodenní program) ve velkém sále
Společenského centra v Rychnově nad Kněžnou, Panská 1492:
✓ Zábavný kvíz formou TV pořadu Riskuj s otázkami volitelné obtížnosti z historie, kultury,
sportu, přírody a zeměpisu v našem regionu
✓ Zpracování vybraného tématu, které na místě před porotou představí volitelnou formou.
Týmy si budou vybírat ze tří témat, na kterých mohou pracovat 3 týdny.
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Odborná komise:
✓ PhDr. Bohumír Dragoun – archeolog, ředitel Villa Nova Uhřínov
✓ Ing. David Rešl – vedoucí správy Chráněná krajinná oblast Orlické hory
✓ Mgr. Jiří Mach – regionální historik, spisovatel a ředitel Vlastivědného muzea v Dobrušce
✓ PaedDr. Josef Lukášek – spisovatel, učitel, zastupitel Královéhradeckého kraje
✓ Bc. Petr Hudousek – starosta města Rokytnice v O.h.

Výhry:
✓ soubor her Putování pod Orlickými horami
✓ vstupenka do Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném

v O.h.
✓ vstupenka do Archeologického muzea v přírodě Villa Nova Uhřínov
✓ společné zážitky, vstupenky do hradů, zámků, muzeí a dalších zajímavých míst
nejen našeho regionu
✓ další ceny jsou v jednání se zájemci o sponzorování akce

Akce je financována z Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání II. v SO ORP Rychnov nad
Kněžnou. Video z finále a malé ohlédnutí za první Olympiádou naleznete zde, nebo na QR kódu
v záhlaví.
Prosíme pedagogy, aby účast svých žáků závazně potvrdili do pátku 2. října 2020 a vyplnili
elektronickou přihlášku zde, případně zaslali přihlášku na e-mail map@sdruzenisplav.cz ve znění
škola, jméno družstva, jména tří soutěžících + třída a věk + označení kapitána, kontaktní telefon a
email na učitele. Počet družstev, resp. přihlášených škol je omezen kapacitou poroty. Dotazy rádi
zodpovíme na tel. 777 227 492. Předběžný zájem, prosím, sdělujte průběžně.
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