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     Zasoutěž si
       v Geologické olympiádě!

Sbíráš rád kameny či zkameněliny? Zajímáš se o svět okolo sebe a o jeho vznik? 
Dokážeš vidět v sopečné činnosti a v dalších procesech utvářejících krajinu 
báječné dobrodružství? A ještě rád(a) soutěžíš? 
Pak je Geologická olympiáda právě pro Tebe! 

Co pro to musíš udělat? 

Na Elportálu Masarykovy univerzity (https://is.muni.cz/elportal/ekurzy/geo2020) 
si vytvoř svůj účet. K tomu budeš potřebovat pouze vlastní e-mailovou adresu. 
Přihlašovací systém ti vygeneruje identifikační číslo (učo), které ti na tvoji 
e-mailovou adresu zašle.
Pokud jsi soutěžil(a) v Geologické olympiádě loni, účet již máš a můžeš použít 
učo z již vytvořeného účtu.
Identifikační číslo (učo) pak předej své učitelce či učiteli, která(ý) tě
na Elportálu MU do soutěže přihlásí. V případě potřeby se ty nebo tvůj 
vyučující může obrátit na Masarykovu univerzitu prostřednictvím e-mailu: 
go@sci.muni.cz 

Geologická olympiáda (GO) je předmětová soutěž ve znalostech
z geologických disciplín určená žákům základních a studentům středních 
škol. GO napomáhá výuce o neživé přírodě a vyhledává talentované žáky, 
podporuje jejich odborný zájem a růst. Soutěží se ve dvou kategoriích: 
A – žáci ZŠ, B – středoškoláci.
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A na co se mohou těšit vítězové GO? 

Vítězové krajských kol a celostátního kola získají kromě diplomů pěkné ceny, 
které ocení každý zapálený geolog.

A navíc – čtyři nejlepší z kategorie B se budou moci zúčastnit soustředění v Blansku. 

Dva nejlepší z kategorie B, kteří splní kvalifikaci v angličtině, se zúčastní 
mezinárodního kola, které se koná 16.–26. srpna 2020 v Rusku!

Web: www.geologicka-olympiada.cz
E-mail: go@sci.muni.cz

6. ledna

7. ledna

29. ledna

Uzávěrka přihlášek

Školní kola GO

Okresní kola GO

30. března Krajská kola GO

5. května Celostátní kolo GO

Termín bude upřesněn
Soustředění pro účastníky 

mezinárodního kola v Blansku

16.–26. srpna
Mezinárodní olympiáda 

věd o Zemi v Rusku


