JAK HRÁT KAHOOT KVÍZ
 Kvíz bude dostupný od 3. 1. do 30. 1. 2022 včetně, kdykoli během této
doby si jej můžeš zahrát
 Kvíz obsahuje 2 typy otázek: 1) Quiz (kvíz) - uvidíš otázku, poté následují
4 odpovědi, ze kterých vybíráš tu správnou (popř. více správných)
2) True or false (Pravda nebo lež) - uvidíš
tvrzení a musíš rozhodnout, zda se jedná
o pravdu (true) nebo lež (false)
 POZOR - odpovědi jsou na čas, body získáváš podle toho, jak rychle
odpovíš! Vše vidíš na obrazovce hned po zadání odpovědi - jak počet
získaných bodů, tak i to, zda jsi odpověděl(a) správně
 Vždy, když odpovíš, klikni na tlačítko Next (Další) a uvidíš průběžné hodnocení a to, jak si stojíš mezi ostatními soutěžícími. Poté opět klikni na
Next a posuneš se k další kvízové otázce
 Tímto způsobem odsoutěžíš celý kvíz, na jehož konci uvidíš i počet bodů,
které jsi získal(a). Poté můžeš celou stránku klasicky zavřít přes křížek,
tvůj výsledek je automaticky uložen v systému
 Pokud by ses chtěl(a) během trvání soutěže podívat, jak vypadají aktuální
výsledky, můžeš to provést kdykoli, musíš si ovšem hned poté, kdy
sám/sama odsoutěžíš, zkopírovat, zapsat nebo někde uložit URL adresu
výsledkové listiny, která se na monitoru objeví po dohrání kvízu

DŮLEŽITÉ INFORMACE



Pokud se Tě Tvůj PC při přihlášení ke kvízu zeptá, zda má přeložit
stránky do češtiny, nepotvrzuj a ani sám/sama si překlad stránek
nenastavuj! Mohlo by se stát, že tento překlad pozmění některá slova
nebo věty v kvízu a ty pak nebudou dávat smysl



Místo jména, kterým se ke kvízu přihlásíš, vyplň do pole Your nickname
(přezdívka) své iniciály a číslo čtenářské legitimace (např. soutěžící
Anna Nováková se přihlásí jako AN1234567)



Nejsi-li registrovaným čtenářem knihovny a nemáš svou čtenářskou
legitimaci, vyplň do pole pro přezdívku své iniciály a datum narození ve
tvaru DDMMRR (tzn. soutěžící Anna Nováková narozena 30.5.2010 se
přihlásí jako AN300510). V tomto případě nám však musíš na naši
e-mailovou adresu dát vědět, že ses kvízu zúčastnil(a), ať víme,
komu se v případě výhry máme ozvat . Stačí jednoduché
oznámení o účasti spolu s celým jménem a datem narození (podle
toho také ověříme Tvou přezdívku) zaslané ze své e-mailové
adresy. Toto oznámení nám pošli na e-mail:hrabuvka.detske@kmo.cz



Soutěžící zapsaní pod jinými přezdívkami než dvěma výše uvedenými
nebudou do závěrečného vyhodnocení zahrnuti (stejně jako soutěžící, u
nichž zjistíme, že kvíz zkoušeli víckrát)!



Kvíz je omezen určitým počtem hráčů, proto prosíme, buď solidární
a hraj jen jednou!



Stane-li se, že po kliknutí na odkaz ke kvízu zjistíš, že se k němu nelze
připojit, s největší pravděpodobností bylo dosaženo max. počtu hráčů.
Dej nám, prosím, v tomto případě vědět na naši e-mailovou adresu viz
odrážka č.3. Děkujeme! 

