
 

 

 

Vážení studenti,  

děkujeme za váš zájem se zúčastnit soutěže pro střední školy CEMACH. Vyplněním přihlašovacího 
formuláře a obdržením tohoto emailu jste se úspěšně zaregistrovali do soutěže.  

V současnosti již můžete začít přemýšlet o projektech, které budete zpracovávat, soutěžící internetové 
disciplíny v sekci FAQ webu www.cemach.cz získají návod na obdržení hesla k vlastní webové 
prezentaci.  

Než tak učiníte, tým soutěže a garanti jednotlivých disciplín pro vás připraví sérii seminářů, které se 
budou týkat jak izraelské kultury, tak jednotlivých disciplín. Semináře proběhnou online pomocí 
webového rozhraní, které vám umožní je sledovat v reálném čase a komunikovat s lektorem. 
Záznamy ze seminářů budou nahrávány a zpřístupněny na webových stránkách www.cemach.cz. V 
případě zájmu o osobní účast nás kontaktujte na emailové adrese info@cemach.cz.  

Termíny seminá řů jsou následující:   

11. listopadu – Památník Lidice – literární disciplína 

15. listopadu – Památník Lidice - výtvarná disciplína 

16. listopadu – Památník Lidice - internetová disciplína 

22. listopadu – Brno - literární disciplína 

23. listopadu – Brno - výtvarná disciplína 

24. listopadu – Brno – internetová disciplína 

  

Po ukončení seminářů budete mít do konce ledna čas na vytvoření návrhu projektu. Dotazovat se 
budete moci našich garantů disciplín, které vám představíme v průběhu října. Na všechny potřebné 
kroky budete upozorněni emailem z této rozesílky. konzultace s garanty disciplín budou možné po 
mailu, na vyhrazeném fóru na stránkách www.cemach.cz a pomocí videokonferencí, které budeme 
pořádat v průběhu prosince.  

  

Již jsou také známy ceny sout ěže: tvůrci nejlepších 15 projektů (5 z každé disciplíny) budou oceněni 
14 denním poznávacím zájezdem v Izraeli. Vítěz každé disciplíny bude zároveň oceněn čtečkou 
elektronických knih Kindle 3 3G, druhé místo bude odměněno čtečkou elektronických knih Kindle 3 a 
třetí místo získá digitální fotoaparát Nikon Coolpix S5100. Soutěžící umístěni do 10 místa obdrží Ipod 
Shuffle.  

  

Na základě ohlasů soutěžících a škol jsme se rozhodli prodloužit termín registrace do soutěže 9. 
prosince 2011, budeme proto rádi pokud řeknete o soutěži i vašim spolužákům a zvýšíte tak šance na 



to, že pojedete do Israele ve společnosti přátel :-) Podpořit nás můžete také sdílením odkazu na 
stránky www.cemach.cz na Facebooku.  

  

Do té doby bychom vám rádi nabídli několik odkazů na stránky související se soutěží. Zároveň vás 
budeme v průběhu trvání soutěže upozorňovat na kulturní akce související se státem Izrael. 

  

Facebookové stránky projektu CEMACH 

Facebookové stránky Velvyslanectví státu Israel. 

Facebookové stránky Židovského musea v Praze. 

Facebookové stránky projektu Zmizelí sousedé. 

  

S pozdraven organizátoři soutěže CEMACH 

 


