„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k
nezaplacení“

dějepisná olympiáda
školní kolo
Ve čtvrtek 15.12.2011 proběhlo na naší škole školní kolo 41. ročníku dějepisné olympiády.
V letošním roce bylo tématem olympiády
„V bohatství i chudobě aneb Osobnosti k nezaplacení“
Do školního kola dějepisné olympiády, která je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, se
přihlásila celá osmička a celá devítka. Protože některé zájemce ještě před vyhlášením
dějepisní olympiády skolila nemoc, celkem soutěžilo mezi sebou 28 žáků.
Žáci se sešli v učebně dějepisu, kde byla olympiáda zahájena, zde rovněž vyslechli podrobné
organizační pokyny a rozešli se do svých tříd.
Osmáci psali pod vedením paní učitelky Vítkové a deváťáci pracovali s paní Semerovou.
V průběhu práce vypracovávali žáci celkem 23 úkolů v písemném testu v časovém limitu 90
minut.Vůbec neměli jednoduché otázky. Proto si mohli pomáhat encyklopediemi, vyhledávali
informace na internetu, třídili znalosti z učebnic až se z nich ze všech kouřilo.
Posuďte sami, uvedu pro zajímavost dva z úkolů:
Úkol č. 14
Jedná se o první zlatou minci raženou ve středověku v Čechách. Platilo se s ní po celé Evropě.
Mince se nazývala _________________.

Anebo co říkáte na tento ?
Úkol č. 23
Doplň správný pojem:
hanza – konfiskace – depot – korupce
________________________ - soubor cenných předmětů ukrytý v době nebezpečí do země
________________________ - úřední zabavení majetku
________________________ - uplácení
________________________ - obchodní sdružení německých měst v Pobaltí

Úspěšným řešitelem dějepisné olympiády se stal každý, kdo správně odpověděl na 60%
úkolů. Takových bylo celkem 17.
Jak naši školní zájemci o historii dopadli?
V osmé třídě se na prvních místech umístili Lada Láčiková, Jana Petrová a Filip Morávek
V deváté třídě obsadili první příčky Karolina Opočenská, Denis Szotkowski a Lada
Bartková
Všem účastníkům školního kola dějepisné olympiády děkuji za jejich práci a věřím, že jejich
nadšení pro dávnou i nedávnou historii bude trvat i nadále.
PhDr.Jana Semerová a Ing. Eva Vítková,
vyučující dějepisu

