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Altersklasse 1 — 100 let republiky / 100 Jahre der Republik
Pokyny pro soutěžící / Hinweise:

1. Pracovat bude celý kroužek společně, minimálně 6 dětí. / Die ganze Gruppe arbeitet
gemeinsam, mindestens 6 Kinder.

2. Každý žák si podle svého zájmu vyhledá jednu známou českou osobnost uplynulého

století: vědce, politika, umělce, zpěváka, sportovce apod. S pomocí internetu připraví
pro své spolužáky dotazník – viz příloha. Seznámí ostatní s významem tohoto člověka a
bude se snažit o to, aby si právě jím zvolenou osobnost žáci zvolili pro splnění 3. úkolu.
/ Alle Schüler wählen je nach ihrem Interesse eine berühmte tschechische Persönlichkeit
des vergangenen Jahrhunderts: Wissenschaftler, Politiker, Künstler, Sänger, Sportler
usw. Mit Hilfe des Internets erstellen sie einen Fragebogen für ihre Klassenkameraden siehe Anhang. Sie machen andere auf die Bedeutung dieser Person aufmerksam und
versuchen, dass die Schüler diese Persönlichkeit wählen, um die 3. Aufgabe zu erfüllen.

3. Soutěžící se dohodnou, která osobnost je nejvíce zaujala. Společně natočí krátké video
– fiktivní rozhovor se zvolenou postavou. Položí alespoň 5 otázek na témata, která by
je v souvislosti s ní zajímala, a pokusí se na ně odpovědět tak, aby to vypadalo
pravděpodobně.
Odpovědi nemusí odpovídat pravdě, není třeba studovat podrobně životopisy. Žáci se
pokusí v textu zachytit dobu a prostředí, v němž vybraný člověk žil.
V textu použijí 5 krátkých českých vět.
Video může být zpestřeno hudbou, převlekem účinkujících, reakcemi publika atd.
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***
Die Teilnehmer einigen sich darauf, welche Persönlichkeit für sie am interessantesten
ist. Zusammen machen sie ein kurzes Video - ein fiktives Interview mit der
ausgewählten Persöhnlichkeit. Sie stellen mindestens 5 Fragen zu Themen, und
versuchen, sie zu beantworten, dass es glaubhaft klingt.
Die Antworten müssen nicht der Wahrheit entsprechen, es ist nicht notwendig, die
Biografien im Detail zu studieren. Die Schüler versuchen, die Zeit und die Umgebung zu
erfassen, in der die ausgewählte Person gelebt hat.
Der Text enthält 5 kurze tschechische Sätze.
Das Video kann durch Musik, Verkleidung, Reaktion des Publikums usw. ergänzt warden.

4. Vyplněné dotazníky a video zašlou soutěžící elektronicky na adresu velvyslanectví. /
Ausgefüllte Fragebögen und Videos werden von den Teilnehmern elektronisch an die
Adresse der Botschaft gesendet.
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1918 - 2018
Zaujala mě tato osobnost českých dějin / Diese Persönlichkeit der tschechischen
Geschichte hat mich angezogen:
Jméno:

Příjmení:

Datum a místo narození:

Datum a místo úmrtí:

Vzdělání:

Obor:

Ocenění a úspěchy:

Proč jsem si vybral/a
tohoto člověka:

