
 

MUZEUM V KRABIČCE – VÝZVA 2017  
Soutěž o nejvzácnější poklad z půdy – tentokrát na téma „Osmičky ve 20. století s důrazem na rok 1918“-
100 let výročí - určena pro děti ve věku 7 – 16 let. Účastníci budou rozděleni do 2 kategorií – 1. stupeň ZŠ a 

2. stupeň ZŠ. 7 nejlepších prací jednotlivců celkem a tři nejlepší školní týmy získávají roční předplatné 
časopisu Časostroj! Při hodnocení přihlížíme k věku. Můžete se věnovat samozřejmě i období, která 

následovala. Pište skutečné příběhy, a pokud je to možné, sdělte nám jejich původ i ověření. V případě 
fikce (vlastní povídky apod.je nutno napsat do úvodu informaci, že jde o povídku, fikci.  
O ČEM TO JE:  

U vás doma, nebo na půdě, ve sklepě, na chalupě, u babičky, možná už desítky let žijí věci, které 

skrývají tajemství nebo zajímavý příběh. Možná je  to stará hračka, fotka, dokument, knížka, 
hudební nástroj, zbraň, uniforma, dopis nebo obrázek? Pro tento ročník soutěže zaměřte svoje 
hledání na předměty vztahující se k roku, který končí číslicí 8 (1918, 1938, 1968, 1988). A události, 

které následovaly (vznik a vývoj republiky, II. světová válka, normalizace, návrat k demokracii).  
 

                                                                      

JAK POSTUPOVAT: Soutěže se můžeš účastnit i sám, ale mnohem zajímavější bude, když 

společně s ostatními uspořádáte pro školu „výstavu věcí z naší půdy“, nebo „Muzeum ztracených 
časů“, apod. Ke každému předmětu napiš co to je, komu patřil a kdy se do vaší rodiny dostal. 
Důkaz, že jsi  věc vypátral právě ty, bude fotografie maskota (oblíbené hračky nebo věci). Zeptej se 

rodičů nebo prarodičů, jak se objevená věc dostala do vaší rodiny. Jakou roli hrála v jejich životě? 
Prožila první nebo druhou světovou válku, rok 1948, okupaci 1968, nebo něco po roce 1988? 
CO MÁ VZNIKNOUT: Zpracuj příběh věci jedním ze čtyř navržených způsobů a pošli jí do 

naší soutěže o ceny! 1. Napiš jednostránkovou povídku s fotografií  nebo obrázkem věci, 2. 
nakresli komiks, 3. natoč krátké video, 4. vytvoř animaci a ulož ji na web 

www.muzeumvkrabicce.cz.        

                                                                                               

PODMÍNKY pro zařazení do soutěže: Je nutné se zaregistrovat a práce uložit na stránce 

www.muzeumvkrabicce.cz nejpozdě ji do 31. 10. 2017. Možnosti:  

1. Nejsnazší: Text na jednu stránku A4, doplněný o fotografii nebo kresbu, obojí naskenované 

v kvalitě  300 dpi, nebo (ideálně  fotku i zvlášť i v textu), nezapomeň , fotografii s maskotem 

2. video dlouhé 1-2 minuty,  

3. komiks o rozsahu jedné až dvou stran A4, nebo 

4. video animace, minimálně  30 vteř in  

Více informací na www.muzeumvkrabicce.cz (Jak na to?) 

HARMONOGRAM:                                                     

Vyhlášeno: duben 2017 

Doba realizace: do 30. 10. 2017 

Vyhlášení vítězů : 31. 12. 2017 

Kontakt: muzeumvkrabicce@gmail.com, registrace na  www.muzeumvkrabicce.cz 
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