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MEMO 2020/2

SOHI (Society of Oral History) při Katedře historie Fakulty pedagogické v Plzni
vyhlašuje již VI. ročník historické soutěže pro základní školy Plzeňského
kraje 2020/21 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.
Kategorie:
I. kategorii: 6. – 7. třída ZŠ, prima-sekunda pro osmiletá gymnázia.
II. kategorii: 8. – 9. třída ZŠ, tercie-kvarta pro osmiletá gymnázia.
Zadání pro obě kategorie: Můj život v době COVIDOVÉ
Zeptejte se svých rodičů a prarodičů (pokud s vámi žijí ve společné
domácnosti), jak vnímají současnou krizi způsobenou nemocí COVID-19.
Zamyslete se nad tím, co vám tato doba vzala, ale třeba i dala. Jak se vy samotní
cítíte, co vám nejvíce chybí a na co se nejvíce těšíte, až se budete moci vrátit ke
svým aktivitám. Samotná práce nesmí rozsahem překročit 2 strany A4 (velikost
písma 12, jednoduché řádkování). Zeptejte se minimálně dvou členů domácnosti,
pokud se nevídáte s celou rodinou nebo s prarodiči, můžete rozhovor udělat
online.
Uzávěrka soutěže:
Příspěvky posílejte do 31. 3. 2021 na email: soutezsohi2019@gmail.com
Vyhlášení výsledků bez ohledu na jarní průběh epidemie proběhne
v distanční podobě. Porota bude tentokráte vybírat nejlepší příspěvek na
základě slohové kvality a nápaditosti, tj. žákům a studentům je proto doporučeno
pracovat kreativně.
Kritéria hodnocení:
1. Dodržení rozsahu (1-2 A4). (2 body)
2. V práci se objeví jak názory žáka/studenta, tak názory dvou členů domácnosti,
tj. bude zřejmé, že žák/student provedl minimálně dva rozhovory. (4 body)
3. Slohová úroveň práce. (4 body)
4. Používání citací. – lze získat body navíc, ale není podmínkou. (2 body)
5. Kreativita – přílohy (fotografii, vlastní obrázky apod.) – nesmí překročit 1 A4.
– lze získat body navíc, ale není podmínkou. (3 body)
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