Projekt Sametová revoluce – sekunda, tercie
Cílem: vytvořit slovníkovou charakteristiku události (stručně, přesně, výstižně) z historie v období
1948 – 1989
zaznamenat vzpomínky pamětníka a poznat zajímavé dokumenty z okruhu rodiny nebo
přátel o období 17. 11. – 31. 12. 1989, které mohou posloužit jako materiál do školního časopisu a ke
vzpomínkové akci školy k 30. výročí 17. listopadu 1989.
Úkol:
Povinný
 ve dvojici vytvořit slovníkovou charakteristiku zadané události (na dvojicích se
domluvíme v nejbližší hodině, události budou dvojicím přiděleny losováním)
 připojit 1 výstižnou fotografii.
Nepovinný
 zaznamenat vypravování ( s písemným souhlasem pamětníka – viz níže) rodičů,
prarodičů, příbuzných, známých…. o období 17. 11. – 31. 12. 1989 (v písemné podobě
buď formou vypravování, nebo formou otázek a odpovědí).
 s povolením majitelů doplnit kopiemi fotografií, dokumentů z tohoto období a popsat je.
Formální stránka textu
 formát papíru A4
 řádkování 1,15
 velikost písma 12
 druh písma (font) Times New Roman
 odstavce se zarovnávají do bloku
 první řádky odstavců se neodsazují
 obrázky se popisují dole.
Uspořádání textu
 na začátek textu napsat jméno dvojice, která splnila povinný úkol
 dále vždy zapsat jméno autora nepovinné části a připojit jeho materiál
 na konci každé nepovinné části zapsat jméno pamětníka (pamětníků)
 v jednom dokumentu text odeslat elektronicky na adresu: svar.d @gymnzidlo.cz
Termín odevzdání: 13. 10. 2019

Formulář o svolení zveřejnění vzpomínek pamětníka bude k dispozici v týdnu od 1. 10. 2019

Projekt Sametová revoluce – sexta
Cílem: zaznamenat vzpomínky pamětníka a poznat zajímavé dokumenty z okruhu rodiny nebo
přátel o období 17. 11. – 31. 12. 1989, které mohou posloužit jako materiál do školního časopisu a ke
vzpomínkové akci školy k 30. výročí 17. listopadu 1989.
Úkol:




zaznamenat vypravování ( s písemným souhlasem pamětníka – viz níže) rodičů,
prarodičů, příbuzných, známých…. o období 17. 11. – 31. 12. 1989 (v písemné podobě
buď formou vypravování, nebo formou otázek a odpovědí).
s povolením majitelů doplnit kopiemi fotografií, dokumentů z tohoto období a popsat je.

Formální stránka textu
 formát papíru A4
 řádkování 1,15
 velikost písma 12
 druh písma (font) Times New Roman
 odstavce se zarovnávají do bloku
 první řádky odstavců se neodsazují
 obrázky se popisují dole.
Uspořádání textu
 na začátek textu napsat jméno autora
 dále připojit text s okopírovanými a popsanými dokumenty
 zapsat jméno pamětníka
 v jednom dokumentu text odeslat elektronicky na adresu: svar.d @gymnzidlo.cz
Termín odevzdání: 13. 10. 2019
Formulář o svolení zveřejnění vzpomínek pamětníka bude k dispozici v týdnu od 1. 10. 2019

Projekt Sametová revoluce – kvarta, kvinta
Cílem: vytvořit slovníkovou charakteristiku osobnosti (stručně, přesně, výstižně), která významně
ovlivnila konec 80., začátek 90. let 20. století
zaznamenat vzpomínky pamětníka a poznat zajímavé dokumenty z okruhu rodiny nebo
přátel o období 17. 11. – 31. 12. 1989, které mohou posloužit jako materiál do školního časopisu a ke
vzpomínkové akci školy k 30. výročí 17. listopadu 1989.
Úkol:
Povinný
 ve dvojici vytvořit slovníkovou charakteristiku zadané osobnosti (na dvojicích se
domluvíme v nejbližší hodině osobnosti budou dvojicím přiděleny losováním)
 připojit 1 výstižnou fotografii
 zapsat správně citaci pramenů, ze kterých dvojice čerpala (Wikipedie je považována za
neobjektivní zdroj).
Nepovinný
 zaznamenat vypravování ( s písemným souhlasem pamětníka – viz níže) rodičů,
prarodičů, příbuzných, známých…. o období 17. 11. – 31. 12. 1989 (v písemné podobě
buď formou vypravování, nebo formou otázek a odpovědí).
 s povolením majitelů doplnit kopiemi fotografií, dokumentů z tohoto období a popsat je.
Formální stránka textu
 formát papíru A4
 řádkování 1,15
 velikost písma 12
 druh písma (font) Times New Roman
 odstavce se zarovnávají do bloku
 první řádky odstavců se neodsazují
 obrázky se popisují dole.
Příklady správného zápisu citace

Uspořádání textu
 na začátek textu napsat jméno dvojice, která splnila povinný úkol
 dále vždy zapsat jméno autora nepovinné části a připojit jeho materiál
 na konci každé nepovinné části zapsat jméno pamětníka (pamětníků)
 v jednom dokumentu text odeslat elektronicky na adresu: svar.d @gymnzidlo.cz
Termín odevzdání: 13. 10. 2019
Formulář o svolení zveřejnění vzpomínek pamětníka bude k dispozici v týdnu od 1. 10. 2019

