
MILÍ UČITELÉ!

Chcete, aby Vaši žáci měli dlouhotrvající zážitky?

Chtěli byste důstojným způsobem zpracovat 
tématiku holokaustu? 

Přejete si rozšířit znalosti žáků z oblasti zeměpisu, 
lokální historie a informatiky? 

Rádi byste podpořili znalost a aktivní používání 
anglického jazyka, prezentační schopnosti  
a kritické myšlení žáků? 

Přihlaste se do naší soutěže!

Centropa jako každý rok vyhlašuje 
mezinárodní videosoutěž pro studenty a 
žáky ze zemí V4. Zveme žáky a studenty ze 
škol v České republice, Maďarsku, Polsku a 
na Slovensku, aby se zapojili do soutěže a 
poslali nám videa, ve kterých nás seznámí 
s židovskou historií své země nebo regionu. 
Příspěvky žáků ZŠ a studentů SŠ budou 
hodnoceny odděleně.  

LETOS VYPISUJEME ČTYŘI KATEGORIE

•  Lokální historie – zpracování historie Židů  
ve vybraném městě, obci.

•  Osudy jednotlivců – představení životního 
příběhu jedné osoby židovského původu  
či jedné rodiny.

•  Synagoga – náhled do historie vybrané 
synagogy.

•  Zvyky, tradice, kultura – zhotovení krátkého 
filmu představujícího židovské zvyky, tradice 
a kulturu nebo jen některé jejich elementy.

FILMY BUDOU HODNOCENY MEZINÁRODNÍ 
POROTOU PODLE NÁSLEDUJÍCÍCH 
KRITÉRIÍ

•  Fakta a konkrétní informace ve filmu: je z 
videa poznat, že žáci provedli samostatný 
výzkum, zorientovali se v tématice a umístili 
své výsledky do kontextu? Co se při výrobě 
filmu reálně naučili?

• Kreativita: do jaké míry byli žáci kreativní 
  při výběru tématu a způsobu jeho zpracování?

•  Technická realizace: jakou úroveň a kvalitu 
má natočené video?

PRAVIDLA

• Délka videa nesmí přesáhnout 5 minut. 

•  U filmů natočených studenty středních škol 
jsou nutné titulky v angličtině.

•  Rozhovory s přeživšími nebo jinými osobami 
nemohou ve filmu zabírat více než jednu 
minutu.

•  Na konci filmu nezapomeňte uvést jméno 
školy, všech tvůrců videa a jejich učitelů.

•  Nahrajte hotové video na YouTube a pošlete 
odkaz na adresu farnesi@centropa.org 
nejpozději do 24. dubna 2020!

CENY

1.místo dárkový certifikát na nákup elektroniky 
v hodnotě 500 EUR

2.a 3.místo : dárkový certifikát na nákup 
elektroniky v hodnotě 250 EUR

Čestné uznání vstupenky do kina

„NAŠE 
ŽIDOVSKÉ 
DĚDICTVÍ”

STUDENTSKÁ VIDEOSOUTĚŽ 
CENTROPA VE SPOLUPRÁCI 
S MULTIKULTURNÍM CENTREM PRAHA

+ VIDEO 
CONTEST


