ŠUMNÁ OSTRAVA – KATEGORIE 0, SKUPINA A (1. třída)
Vážení příznivci historie, milí žáci,
v letošním roce se koná již 10. ročník dějepisné soutěže Šumná Ostrava, kterou pro Vás pravidelně
připravuje Wichterlovo gymnázium za podpory statutárního města Ostravy. Letošní ročník je
výjimečný, jako je výjimečný celý rok pro naše město, které si připomíná 750. let od první písemné
v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku.
Ve spolupráci s Wichterlovým gymnáziem a Ostravským muzeem jsou letos poprvé připraveny otázky
i pro první stupeň ostravských základních škol. Jejich přípravy se zhostila ZŠ Bohumínská ve Slezské
Ostravě. Budeme rádi, pokud dáte letos poprvé možnost soutěžit i svým nejmladším žákům.
Otázky pro první stupeň jsme připravili tak, aby pokryly celou dlouhou historii našeho města, od
pravěku po současnost. Kombinujeme jednoduché faktografické otázky s kreslením.
Kategorie 0, která je určena pro první stupeň základních škol, je rozdělena na tři podskupiny
A – pro žáky 1. třídy
B – pro žáky 2.-3. třídy
C – pro žáky 4.-5. třídy.
Svá řešení zasílejte do 31.10. 2017 na adresu
Šumná Ostrava
Mgr. Hana Bayerová,
ZŠ Bohumínská, Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 72, 710 00
V kategorii A budou vybráni tři vítězové, v kategorii B a C postupuje vždy 15 nejlepších soutěžících do
finále, které se uskuteční na konci listopadu v Ostravském muzeu. Nejlepší výtvarné práce dětí
budou vystaveny v první polovině prosince v Ostravském muzeu.

Budete-li mít jakékoliv dotazy, neváhejte mne kontaktovat.

Přejeme hodně zdaru při řešení našich otázek

Mgr. Hana Bayerová
Koordinátor pro I. stupně ZŠ
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PŘIHLAŠOVACÍ LIST
(vyplňte hůlkovým písmem, prosím)

Jméno a příjmení
Věk
Adresa bydliště

Třída
Kategorie
Škola

Emailový kontakt - škola
Emailový kontakt – soutěžící, popř. zákonný
zástupce
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ZADÁNÍ SOUTĚŽNÍCH ÚKOLŮ

1) Nakresli nám, jak si představuješ, že vypadal biskup Bruno, který nám zanechal první
písemnou zmínku o našem městě.
2) Znáš Petřkovickou venuši? Sošku ženy, kterou vyrobil neznámý pravěký lovec mamutů?
Zkus ji nakreslit.
3) Nakresli budovu Ostravského muzea.

Propozice:
Obrázky kreslete libovolnou technikou na tvrdý papír formátu A4. Každý obrázek opatřete dole
štítkem se jménem autora/autorky, třídou a názvem školy. Výkresy zašlete do 31.10. na adresu ZŠ
Bohumínská 72, Slezská Ostrava, 710 00 a obálku označte heslem „Šumná Ostrava“. V případě
jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Mgr. Hanu Bayerovou (hana.bayerova@zsbohuminska.cz)

