„OSUDOVÉ OSMY“
Celoroční celoškolní soutěž k významným „osmičkovým“
výročím 20. století našeho státu
(Soutěžit budeme únor – říjen 2018.)
Milí studenti!
Víte, že v roce 2018 si budeme připomínat nejrůznější výročí z naší historie. Výběrem
nejen roky 1278, 1378, 1618, 1848, 1978, 1988, 1998,... přinesly zásadní okamžiky
v dějinách našeho státu. My se společně zaměříme především na roky 1918 – 1938 – 1948 a
1968 v komplexních souvislostech a důsledcích.
Právě o těchto zlomových letech jste se už něco učili, sami zjistili nebo slyšeli od svých
rodičů či prarodičů. Nyní budete mít příležitost vaše poznatky a znalosti zúročit a hlavně
rozšířit. Je pro vás připravena celoroční celoškolní soutěž „OSUDOVÉ OSMY“.
Právě abychom si připomněli zásadní okamžiky 20. století, rozhodla jsem se pod
záštitou zřizovatele školy a nyní senátora pana Ing. Petra Šilara pro vás uspořádat soutěž.
Smyslem bude, abyste se spojili s vašimi rodiči a prarodiči, zapátrali v paměti rodinné
historie a dozvěděli se nejen něco nového o 20. století naší země ale především o tom, jak
některé z důsledků vzniku Československa, Mnichova 1938, Února 1948 či pražského jara
1968 zasáhly do osudů vašich rodin.
Přestože někteří z vás nejsou zdatní v dějepise, budete se mít možnost zapojit se i v jiných
oblastech soutěže.
oblasti soutěže:
1. dějepisná soutěž
A) 4 kola otázek a odpovědí – Soutěžit se bude celý rok.
B) historická esej
2. literární
libovolný žánr: povídka, báseň, jednoaktová divadelní hra
3. výtvarná
techniky: kresba, malba, komiks / fotopříběh, koláž, fotografie
1. DĚJEPISNÁ SOUTĚŽ
A) 4 kola otázek a odpovědí
 O CO PŮJDE?
Bude se jednat o soutěž mezi studenty LSG, jejímž cílem bude dozvědět se něco nového o
„konkrétním roce či období z naší historie, jeho souvislostech a důsledcích událostí“.
Vždy v určený měsíc budou pro přihlášené studenty připraveny úkoly ke konkrétním
událostem či obdobím:
 vznik ČSR a 1. republika
 Mnichov 1938
 Únor 1948
 pražské jaro 1968

 SMYSL SOUTĚŽE
Seznámit se a projít se symbolicky po časové přímce zásadních chvil 20. století našeho státu
a obohatit se o nové poznatky, vědomosti, dovednosti.
Cílem bude: říjen 2018 = 100leté výročí vzniku Československa
Postupně vypracovávané úkoly budou obodovány a určitému počtu bodů bude vždy
odpovídat určitý počet roků na historické přímce 1918–2018, abyste došli do současnosti.
 ÚKOLY
Úkoly budou zadávány formou otázek, doplňovaček, křížovek apod. Do určitého data budou
soutěžící povinni je vypracované poslat e-mailem či vytištěné dodat k opravení a
ohodnocení. Následně budou zveřejňovány průběžně výsledky.
Úkoly ke každému období budou vždycky rozděleny do několika oddílů: např. politika,
společnost, umění, sport, každodenní všední život, zvyky apod. aby se žáci všestranně
seznámili s každým úsekem našich dějin.
 ZADÁNÍ ÚKOLŮ
Zadání bude vždycky dostupné na nástěnce ve škole a přihlášeným rozesíláno e-mailem.
 PROČ SE VYPLATÍ SOUTĚŽIT?
Bude se soutěžit o ceny, které se někdy budou vztahovat k historii ale nejen k ní.
B) historická esej
Téma:
„Rok 19?8 a jeho důsledky pohledem naší rodiny“
Rozsah: 3–5 normonstran textu + doplnění o kopie dobové dokumentace: fotografie, dopisy,
úřední rozhodnutí, listiny, tisk,... v přílohách
Bližší pokyny ke zpracování budou zájemcům předány.
Termín odevzdání: 30. září 2018
2. LITERÁRNÍ soutěž
Libovolný žánr: povídka, báseň, jednoaktová divadelní hra
Termín odevzdání: 30. září 2018
3. VÝTVARNÁ soutěž
Techniky: kresba, malba, komiks / fotopříběh, koláž, fotografie
Termín odevzdání: 30. září 2018
 KDO MŮŽE SOUTĚŽIT?
Všichni studenti LSG.
účast DOBROVOLNÁ
 VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
Závěrečné ocenění a vyhodnocení proběhne na půdě naší školy v přítomnosti pana senátora
Ing. Šilara, vedení školy a dalších pozvaných hostů při příležitostné akci k výročí 100 let
vzniku ČSR (pravděpodobně v listopadu 2018).
Totéž platí i pro historickou esej, literární a výtvarnou část soutěže.
!!! Sledujte NÁSTĚNKY !!!

