
Odporúčania pre dejepisnú olympiádu na základných školách

- uskutočniť  školské kolá 1. decembrový týždeň
- rozhodnúť sa : buď celý ročník alebo výber z ročníka,
  6.ročník neodporúčame, zo 7. ročníka skôr výber, zahrnúť najmä žiakov 8.a 9. ročníka
1. uskutočniť vedomostné testy - úlohy z príslušných učív 7.-9.ročníka. Čím vyšší ročník,    
    tým viac učiva je možné zahrnúť
2. vyhlásená téma tzv. monotematický celok pre tento šk. rok sú Zemepisné objavy 
    (od Vikingov)- zadať úlohy zamerané na túto tému, možnosť využiť aj prácu s čítankou,   
    textom, obrázkami, mapou.
3. Regionálna história - využiť možnosti objavov v rámci regiónu, príp. vedomostné úlohy z    
    regiónu.

Príklad na vedomostný test pre 8. ročník:
1. Vymenuj najvýznamnejších panovníkov Východofranskej ríše v 10.-12.st.
     max. počet bodov : 1b
2. Storočná vojna 1337-1453
a/ Čo bolo jej príčinami? max. počet bodov: 1b
b/ Medzi ktorými krajinami vznikla? max. počet bodov: 1b
c/ Kto bola Jean d´ Arc a ako ju prezývali? max. počet bodov: 1b
d/ Napíš meno francúzskeho kronikára 100-ročnej vojny. max. počet bodov: 1b
3. Kto navrhol ( ktorý renesančný umelec) oblečenie švajčiarskej gardy? 
max. počet bodov: 1b
4. Čo obsahovala listina Magna charta libertatum? max. počet bodov: 1b
a/ Kto a kedy ju vydal? max. počet bodov: 1b
b/ Kto tvoril členov Veľkej rady? max. počet bodov: 1b
5. Vysvetli, ako sa zo slobodného roľníka stal poddaný? max. počet bodov: 1b
a/ Kto je to vazal a čo znamená léno? max. počet bodov: 1b
b/ Vysvetli pojmy: opát, novic, iluminácie, regula. max. počet bodov: 2Čo znamenajú privilégiá a uveď 3 príklady. max. počet bodov: 2b
c/ Ako sa delilo mestské obyvateľstvo? max. počet bodov: 1b
d/ Kto riadil mesto? ( názov, kto stál na čele a kto ju tvoril?) max. počet bodov: 1b
e/ Čo sú cechy a čo bolo ich úlohou? max. počet bodov: 1b
6. Vymenuj panovnícke rody, ktoré vládli do 14. st. v:
a/ Čechách ? max. počet bodov: 1b
b/ Kyjevskej Rusi? max. počet bodov: 1b
c/ Poľsku? max. počet bodov: 1b
d/ Uhorsku? max. počet bodov: 1b

 Toto sú len vzorové otázky, každý si ich môže prispôsobiť, odporúčame max. 30 -35 otázok.
Otázky môžu byť ako test, pokiaľ je menšia skupina, možno vytvoriť aj kvíz. Vaše návrhy, pripomienky, podnety skúsenosti uvítame na stránke Kab. dejepisu. Napíšte nám a podeľte sa o skúsenosti. 
				Želáme pekné sviatky. 
							Členky Kabinetu dejepisu



