Příběhy našich dědečků a babiček
(15. 9. – 31. 10. 2010)

Jaké bylo zadání?
Tento úkol dostal žáky a studenty do doby pro ně již dávno minulé. Od svých prarodičů se dozvěděli,
na jaké televize se jako malé děti dívaly, z jakých bedýnek poslouchaly rozhlas, jací byli pomocníci
jejich rodičů v domácnosti. Měli možnost zjistit, že například s pračkou nebo ždímačkou to v té době
nebylo úplně jednoduché.

Bodové hodnocení
Každá škola získala za svůj příběh až 120 bodů. Nejlepší školy ve své kategorii získaly navíc bonus.

Malý přehled
Počet zúčastněných škol

Vydané body

Bonusové body

557

61 560

7 200

Úryvky z vítězných příběhů
…Byla to pro mě kouzelná bedýnka. Nevěřil jsem tomu, že v tak malinkém okénku jsou najednou
malinkatí lidé nebo zvířátka. Seděl jsem a ani nedutal. Prostě zázrak. Tolik knoflíků: jedním se otočí
a je tady svět, který doma nemáme. Takové jsou moje vzpomínky na mojí babičku a její stařičký
televizor. … (Tesla 4002A)
Vojtíšek Kos (4 roky), MŠ Jílková

…Tak poslali tatínka pro pana opraváře. „Tak kde máte tu závadu ?“ zeptal se pan opravář. Pak
zkoušel točit knoflíky doprava i doleva, ale knoflíky se ani nehnuly. Když pan opravář rádio
rozšrouboval, čekalo na něj a celou rodinu obrovské překvapení. Hned vedle knoflíku se usídlily
myši s malými myškami. … (gramofon Tesla 512074 „Tábor II“)
Barbora Frýdová (9 let), ZŠ a MŠ Dubicko

…Babičky mixér má sice pomalu padesátku na krku, je asi o něco hlučnější než jeho o mnoho let mladší
sourozenci, ale svým pracovním elánem a pevným zdravím by jim jistě v pohodě šlapal na paty! … (mixér Eta
Mira)
Kristýna Kamenická (8. Třída), ZŠ E. Nápravníka Býšť

…Právě tehdy Petr s Janou objevili i další využití této divoké pračky. Když už se jim nedařila tak úporná
práce, hlavní úděl života, jako je reprodukce svých genů a tím zachovat svůj rod, tak našli docela milé
zpestření ve vibracích této milé pračky. … (pračka Tatramat 245.2)
Andrea Zubrová (17 let), Gymnázium Roudnice nad Labem

