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VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU

100 LET ČESKOSLOVENSKA
V NAŠÍ ŠKOLE

RODINO, VYPRÁVĚJ!

Vzdělávací aktivita pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
Představení projektu:

Národní muzeum a Slovenské národné múzeum připravuje k 100. výročí založení Československé
republiky unikátní Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu. V rámci výstavy byl společně

vytvořen soutěžní projekt pro školy 100 let Československa v naší škole s podtitulem „Rodino,
vyprávěj!“

Projekt pro školy tvoří jedinečnou příležitost, jak v rámci školní výuky:
přiblížit žákům moderní dějiny našeho státu

připomenout významné okamžiky historie našich zemí

ukázat, jak se v čase mění kolektivní paměť a jaký je rozdíl mezi pamětí jednotlivce
a společnosti

Možnosti využití projektu ve vzdělávacích oborech:
Dějepis

Výchova k občanství
Zeměpis / Geografie

Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova

Jak se zapojit do projektu:

Do projektu se mohou zapojit školní kolektivy 2. stupně ZŠ a SŠ. Žáci osloví své rodiče, prarodiče
nebo jiné příbuzné a společně zapátrají v šuplících a skříních po zajímavém předmětu, který má

pro svého majitele velký význam. Seznámí se s příběhem předmětu a příběhem jeho majitele
odehrávajícím se v období Československa. Z těchto předmětů (nebo alespoň jejich fotografií) poté

žáci vytvoří školní výstavu, na které budou prezentovány i příběhy těchto předmětů, osudy majitelů,
dobové dokumenty a fotografie.
Vytvořenou výstavu nafotí a nahrají prostřednictvím formuláře na webové stránky Česko-slovenské
a Slovensko-české výstavy (www.cesko-slovensko.eu), spuštěné po 28. říjnu 2017.
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Zařazení projektového vyučování do výuky necháme ryze na vašem uvážení, stejně jako výběr

tématu z dějin 20. století, na které byste se chtěli se svými žáky zaměřit. Fotografie školní výstavy

musí být nahrány na webové stránky výstavy www.cesko-slovensko.eu nejpozději 31. ledna 2018.
Do soutěže se školní kolektivy mohou přihlásit do 30. listopadu 2017.
Odměna pro vítězné projekty

Na základě zaslaných fotografií bude odbornou porotou složenou z autorského týmu výstavy vybrán
jeden školní kolektiv z České republiky a jeden ze Slovenské republiky.

Pro vítězné školní týmy jsme jako odměnu připravili společnou exkurzi do Bratislavy na Česko-slovenskou a Slovensko-českou výstavu, kde je čeká jedinečný program:
návštěva Česko-slovenské a Slovensko-české výstavy
zábavný workshop

návštěva depozitáře Slovenského národného múzea

setkání s odbornými pracovníky Slovenského národného múzea a autory Česko-slovenské
a Slovensko-české výstavy a seznámení se s podstatou jejich práce
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