
Co dělat na výstavě Okamžiky století 

aneb 

Náměty pro návštěvníky výstavy z řad školních kolektivů, domškoláků, rodin, 

skautů…. 

(lze využít jako náměty k přemýšlení, získávání informací, vyjadřování názorů a 

dojmů, a to jak písemně tak ústně) 

1. Koho nebo co na fotografiích poznáte, ještě než budete číst popisky? 

2. Je na výstavě fotografie, kterou jste již někdy viděli?  

3. Najděte panely s letopočty svého narození, narození vašich rodičů, 

prarodičů, sourozenců. Co je na fotografiích?  

4. Vyberte si některou z našich křížovek na webu www.okamzikystoleti.cz 

(adresu si nemusíte pamatovat, stačí využít QR kód, který je na každém 

panelu na výstavě) a zkuste ji vyluštit. Pokud si nebudete vědět rady, 

odpovědi najdete na panelech. (Křížovky jsou buď interaktivní nebe ke 

stažení ve formátu pdf.) 

5. Najděte jednu fotografii, která vás něčím zaujala. Proč jste vybrali 

právě tuhle?  

6. Můžete se pomocí stroje času vypravit do doby a místa události na 

jedné z fotografií. Která to bude? Co tam budete dělat? S kým a o čem 

si budete povídat? Na co se zeptáte? 

7. Najděte na fotografiích některé zástupce z daných oblastí a zapište je 

do tabulky (uveďte jméno a letopočet): 

Politika  Umění Věda Sport 

    

    
    

Našli jste do každé kategorie také ženské jméno? 

8. Zkuste na závěr doplnit tzv. pětilístek, (je na další straně) který shrne 

Vaše dojmy: 

(pro ty, kteří neví, co je pětilístek:  

1. První řádka - téma, námět – podst. jméno 
2. Druhá řádka – 2 slova - popis důležitých vlastností námětu  
3. Třetí řádka – 3 slova vyjadřující, co dělá nebo co se s ním děje – slovesa. 
4. Čtvrtá řádka - 4 slova, znovu popisují téma, námět, ale sloveso může chybět 
5. Poslední řádka je jednoslovné synonymum, které jinak vystihuje podstatu námětu. Nemusí jít o podstatné 
jméno. 

 

 

http://www.okamzikystoleti.cz/
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