
PPoozzvváánnkkaa  nnaa  77..  rrooččnnííkk  ssoouuttěěžžee  OORRLLOOVVÁÁ  OOČČIIMMAA  ŠŠKKOOLLÁÁKKŮŮ    

pprroo  žžáákkyy  ZZŠŠ  nnaa  ttéémmaa  OORRLLOOVVÁÁ  AA  OOKKOOLLÍÍ  VV  MMIINNUULLOOSSTTII  
 
V pátek dne 6. dubna 2018 se na Gymnáziu a Obchodní akademii Orlová 
uskuteční 7. ročník městské soutěže Orlová očima školáků pro žáky 
základních škol Orlové a okolních obcí a odpovídajících ročníků 
víceletého gymnázia. Letošní ročník soutěže proběhne na téma Orlová 
a okolí v minulosti, které školáci zpracují ve formě prezentace. Cílem 
soutěže je podpořit aktivní přístup žáků ke vzdělávání v oblasti dějepisu 
a současně zvýšit jejich zájem o historické proměny svého města či obce. 

 

SSOOUUTTĚĚŽŽ  SSEE  KKOONNÁÁ  PPOODD  ZZÁÁŠŠTTIITTOOUU  SSTTAARROOSSTTYY  MMĚĚSSTTAA  OORRLLOOVVÁÁ  IINNGG..  TTOOMMÁÁŠŠEE  KKUUČČII  

  Propozice k soutěži 

Organizátor Gymnázium a Obchodní akademie Orlová v odborné spolupráci s Muzeem Těšínska u příležitosti 
100 let od vzniku samostatného Československa a dalších významných výročí roku 2018 

Sponzoři  Městský úřad Orlová, Nadační fond Gymnázia a Obchodní akademie Orlová  

Kontaktní 
osoba 

Ing. Marta Slawinská, telefon: 596 539 321, e-mail: marta.slawinska@goa-orlova.cz 

Datum Pátek, dne 6. dubna 2018 od 8:30 hodin 

Místo Gymnázium a Obchodní akademie Orlová, 5. patro, multimediální učebna č. 532 

Zpracování Školáci vytvoří prezentace na téma Orlová a okolí v minulosti. Žáci si vyberou některé z následujících 
devíti podtémat:  

1. Benediktinský klášter v Orlové 
2. Zámek v Orlové / případně jiná šlechtická sídla 

v okolí 
3. Doly na Orlovsku a Karvinsku 
4. První republika a mé bydliště 
5. Školy v minulosti v mém bydlišti 

6. Muzeum v Orlové 
7. Železniční doprava na Orlovsku 
8. Druhá světová válka a mé bydliště 
9. Výstavba po druhé světové válce na Orlovsku 

– vznik Velké Orlové 

Soutěžící mohou využít webovou podporu k soutěži na stránkách www.muzeumct.cz včetně doporučených 
publikací a obrátit se na uvedené kontaktní osoby, případně na své učitele dějepisu. V den soutěže žáci 
představí sebe jako autora a svou soutěžní prezentaci porotě s využitím počítače připojeného k Internetu 
a dataprojektoru. Je možné donést si i vlastní notebook.  

Soutěžící Školáci základních škol v Orlové a přilehlých obcích (Petřvald, Rychvald, Dětmarovice, Dolní Lutyně, 
Doubrava…) a odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Maximálně dvě soutěžní práce z jedné školy. 
Soutěžit mohou jednotlivci nebo dvojice žáků. 

Podmínky 
účasti 

1. Z důvodu finančního a organizačního zajištění soutěže prosíme o brzké odeslání přihlášky školy 
písemně nebo e-mailem nejpozději do 16. února 2018.  

2. V přihlášce školy budou uvedeny kontaktní údaje na školu a odpovědný pedagog (telefon a e-mail).  
3. V březnu 2018 budou uvedení pedagogové kontaktní osobou dotázáni na upřesnění počtu soutěžících.  

Rozsah 
práce 

Není omezen, je nutné však dodržet časový limit pro ústní prezentaci cca 10 - 15 minut. Žáci mohou do 
prezentace zahrnout různé digitalizované historické materiály o městě či obci při dodržení autorských práv 
a s uvedením odkazů na zdroje. 

Kritéria 
hodnocení 

Kvalita a zajímavost historického obsahu, funkčnost, logická propracovanost a estetická úroveň prezentace, 
využití dostupných historických materiálů či dobových fotografií, jazyková a typografická úroveň textu, 
seznam použitých zdrojů, ústní prezentace. Členové poroty mohou klást žákům doplňující dotazy. 

K dispozici PC s operačním systémem MS Windows a MS Office 2016, Internet, dataprojektor, reprosoustava 

Připraveny Hodnotné ceny, diplomy, občerstvení, přátelská atmosféra 

Jednotlivé 
ročníky 

http://www.goa-orlova.cz/projekty-a-spoluprace/orlova-ocima-skolaku/ 

 

TTěěššíímmee  ssee  nnaa  vvaaššii  úúččaasstt!! 


