
 
 
Drodzy Uczniowie i Drogie Uczennice! 
 
Zapraszamy Was na wirtualny festiwal programu “Weź oddech”! Poniżej przedstawiamy Wam 
szczegóły, liczymy na dobrą zabawę z Wami :D 
 
Kiedy i gdzie? 
Zapraszamy 26 października w godzinach 800-1700. W tym czasie co godzinę będziemy publikować 
zadania na stronie https://festiwal.ceo.org.pl/wirtualny-festiwal-wez-oddech . Festiwal będzie się 
równolegle odbywał na dwóch platformach - na wspomnianej powyżej stronie oraz na Facebooku, 
gdzie zostało utworzone wydarzenie na profilu https://www.facebook.com/wezoddech/. 
 
Zadań jest w sumie 6 i znajdziecie je o pełnych godzinach: 800, 900, 1000, 1100, 1200 i 1300. Możecie 
je realizować w dowolnym momencie między godziną 800 a 1700. Po 1700 opublikowane zostaną 
odpowiedzi. Na bieżąco będziemy też aktualizować informacje na temat tego, która drużyna, ile 
zadań już zrealizowała. Po 1700 podamy informację, komu udało się wykonać wszystkie zadania;) 
 
Czego potrzebujecie? 
Żeby wziąć udział w Festiwalu potrzebny jest sprzęt z dostępem do internetu - może to być szkolny 
komputer, tablet albo smartfon. Na platformie nie trzeba się logować - tam będą publikowane 
zadania, do których będziecie mieć dostęp wszyscy bez ograniczeń. Część zadań będzie wymagała 
odpowiedzi na stronie, niektóre obecności na Facebooku. Na Facebooku wystarczy, że będzie 
zalogowana jedna osoba i to ona będzie w imieniu całego zespołu umieszczać odpowiedzi (oczywiście 
może być Was więcej;). 
 
Na co warto zwrócić uwagę? 
Bądźcie uważni na polecenia - w nich będziemy zaznaczać, gdzie powinna zostać opublikowana 
odpowiedź. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, piszcie na Messengerze do administratora strony 
Weź oddech. 
 
Jak macie się przygotować? 
Przede wszystkim musicie mieć zespół gotowy do zabawy:) Zachęcamy do uczestnictwa wszystkie 
osoby, które realizują program “Weź oddech”. Na Festiwalu będzie moment na podzielenie się tym, 
co do tej pory udało Wam się zrealizować. Dlatego nakręćcie krótki filmik, w którym opowiecie (albo 
pokażecie) Wasz pomysł na projekt na temat czystości powietrza. 
 
Czy będą nagrody? 
Dla zespołów, które wezmą udział we wszystkich zadaniach (zarówno quizowych, jak i opublikują 
materiały na Facebooku) czekają zestawy doświadczalne:  
 

 

INSTRUKCJA DLA UCZNIÓW I UCZENNIC 
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