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Vyhlášení III. ročníku historické soutěže pro základní
školy a nižší gymnázia Plzeňského kraje pořádané
střediskem SOHi 2016/2017379
Marie Fritzová
SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plzni
vyhlašuje již III. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského kraje
2016/17 ve dvou kategoriích.Cílem této soutěže je podpořit zájem našich žáků a
studentů o nedávnou minulost našeho kraje prostřednictvím metody narativní/orální
historie, dále pak prohloubení pozitivních mezigeneračních vztahů. Cílem této soutěže
je také podporovat tvořivost a samostatnost žáka/studenta.
Soutěž je vyhlášená pro:
I. kategorii: 6. – 7. třída ZŠ, prima-sekunda pro osmiletá gymnázia.
II. kategorii: 8. – 9. třída ZŠ, tercie-kvarta pro osmiletá gymnázia.
I. kategorie: 6. – 7. třída ZŠ, prima-sekunda pro osmiletá gymnázia.
Zadání: Zajímavá historická událost očima mého dědečka/babičky.
Zeptejte se svých praprarodičů či prarodičů na zajímavou historickou událost, kterou
prožili (např. zážitky z války, rok 1968, spartakiády, sametová revoluce, aj.). Tuto
událost barvitě převyprávějte. Samotná práce by měla mít rozsah 1 A4 stranu (velikost
písma 12, jednoduché řádkování). V práci by se měla objevit citace z rozhovoru, která
dobře ilustruje vyprávěnou událost.
II. kategorie: 8. – 9. třída ZŠ, tercie-kvarta pro osmiletá gymnázia.
Zadání: Jak moderní technologie změnily náš život.
Zeptej se svých rodičů, přátel, příbuzných nebo učitelů, jak jim moderní technologie
změnily život. Na základě jejich výpovědí napiš esej o tom, jak náš život tyto
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vymoženosti moderní doby změnily. Na závěr úvahy se zkus zamyslet nad tím, jaký
by byl tvůj život např. bez mobilu, počítače, internetu apod.
Samotná práce by měla mít rozsah 1-2 A4 stranu (velikost písma 12, jednoduché
řádkování). V práci by se měly objevit citace z rozhovorů (zeptejte se minimálně tří
informátorů), které dobře ilustrují jejich názor a dokreslí vaši úvahu.
Uzávěrka soutěže: Příspěvky mohou být posílány do 30. 4. 2017 na email:
fritzovamarie@gmail.com. Slavnostní vyhlášení vítězných příspěvků a předání
hodnotných cen proběhne v prvním červnovém týdnu 2017 v prostorách Katedry
historie ZČU. Přesný termín bude upřesněn. Soutěž je podporovaná statutárním
městem Plzeň.

141

