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VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTE 

100 ROKOV ČESKOSLOVENSKA 

V NAŠEJ ŠKOLE 
ROZPRÁVAME RODINNÉ PRÍBEHY
Vzdělávacia aktivita pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

Predstavenie projektu:
Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravuje k 100. výročiu vzniku Československej 

republiky unikátnu Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu. V rámci výstavy bol vytvorený 

spoločný súťažný projekt pre školy „100 rokov Československa v našej škole“ s podtitulom 

„Rozprávame rodinné príbehy“. 

Projekt pre školy vrámci školskej výučby:
 priblíži žiakom významnú časť moderných dejín nášho štátu

 pripomenie dejinné udalosti spoločnej českej a slovenskej histórie 

 ukáže, ako sa postupom času mení kolektívna pamäť a ako rozdielne vnímame osobné   

 spomienky jednotlivca a pamäť spoločnosti  

Projekt má využitie vo vzdelávacích oblastiach:
 Človek a spoločnosť – dejepis, geografia, občianska náuka

 Jazyk a komunikácia

 Človek a hodnoty – etická výchova, náboženská výchova

 Umenie a kultúra – výchova umením 

Ako sa zapojiť do projektu?
Do projektu sa môžu zapojiť školské kolektívy 2. stupňa ZŠ a SŠ. 

V prvom rade žiaci oslovia svojich rodičov, prarodičov alebo iných príbuzných či známych a spoločne 

pátrajú po zaujímavom predmete vo svojej domácnosti. Prostredníctvom medzigeneračných 

rozhovorov sa zoznámia s príbehom predmetu, ktorý má pre svojho majiteľa svoj význam  

a pripomína život ľudí v období Československej republiky. Z objavených predmetov alebo aspoň  

z fotografií týchto predmetov si žiaci vytvoria školskú výstavu. Odprezentujú tak príbeh predmetu, 

životné osudy ich majiteľov, dobové dokumenty a fotografie, atď. Výstavu nafotia a fotografie nahrajú  

prostredníctvom formulára na webovej stránke Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy  

www.cesko-slovensko.eu. Súťažné fotografie školskej výstavy musia byť nahrané na webové  

stránky výstavy v termíne najneskôr do 31. januára 2018.
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Rozsah a zaradenie projektu vrámci školského projektového vyučovania je výhradne na uvážení 

pedagóga, rovnako ako výber témy z rokov 1918–1990, na ktorú by sa chcel pedagóg so svojimi 

žiakmi zamerať. 

Školské kolektívy sa môžu prihlásiť do súťaže do 30. novembra 2017.
Súťaž prebieha súčasne v Slovenskej aj Českej republike.

Odmena pre víťazov súťaže
Odborná porota zložená z autorského tímu výstavy vyberie zo zaslaných fotografií jeden víťazný 

školský kolektív zo Slovenska a jeden víťazný školský kolektív z Českej republiky. 

Pre víťazné školské tímy je pripravená spoločná exkurzia do Bratislavy na Česko-slovenskú  
a Slovensko-českú výstavu so zaujímavým programom:

 návšteva Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy s múzejným pedagógom

 spoločný workshop k téme Československo

 návšteva depozitára Slovenského národního múzea – Historického múzea

 stretnutie s odbornými pracovníkmi Slovenského národného múzea a s autormi 

 Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy.
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