Studenti tříd 1.B a 1.A postupují do celostátního kola soutěže!
V rámci výuky českého jazyka a literatury vytvořili studenti prvních ročníků SPŠ, Ostrava-Vítkovice
(„Zengrovky“) úspěšné mediální prezentace a dokumentární filmy s tematikou Jom ha-šoa 2016 a
reprezentují „Zengrovku“ v celostátním měřítku soutěže. Blahopřejeme!

Soutěž Jom ha-šoa 2016: Vyhodnocení regionálního kola
Tématem letošního, již čtvrtého ročníku, soutěže Jom ha-šoa byla Pomoc lidem v nouzi. Jako tradičně
byla soutěž vyhlášena v kategorii výtvarné, literární a filmové, novinkou letošního ročníku byla i kategorie
hudební.
V prvních třech kategoriích byli letos poprvé vybráni vítězové, respektive první tři místa v regionálních kolech.
Regiony byly určeny podle krajů, do kterých spadají školy, jež se do soutěže zapojily. V některých krajích byl ale
boj o první místa vyrovnaný, a tak po součtu bodů vznikla dělená místa.

Filmová kategorie – v této kategorii se skutečně soupeřilo.

Moravskoslezský:
1. Sára Šromová, Gymnázium Vítkov, Opava
2. Jiří Sedlář, Jakub Chromečka, SPŠ, Ostrava-Vítkovice - filmový
dokument o uprchlících, (třída 1.B)
3. Tomáš Olšar, Dominik Műller, SPŠ Vítkovice – mediální prezentace
k tématu Jom ha-šoa, (třída 1.A)
Jihočeský kraj:
1. Adéla Pincová, Agnes Hovorková, Michaela Široká, ZUŠ Soběslav
Praha:
1. Kolektiv tříd, ZŠ Grafická, Praha 5
Kraj Vysočina:
1. Lenka Roučková, TRIVIS, Jihlava
HARMONOGRAM SOUTĚŽE:
18. dubna 2016 - zveřejnění výsledků regionálního kola
5. května 2016 - čtení jmen obětí holocaustu Jom ha-šoa a prezentace výsledků regionálního kola
16. června 2016 - vyhlášení výsledků celostátního kola
23. září 2016 - slavnostní program pro vítěze celostátního kola v Praze v rámci festivalu Ze stínu: hudba a divadlo ze židovského archivu, který je součástí mezinárodního
projektu Performing the Jewish Archives.

Ze zaslaných projektů vybere odborná komise vítězné práce pro jednotlivé kategorie a jednoho hlavního vítěze. Vítězné práce budou vystaveny během akce Jom ha-šoa –
na místech veřejného čtení, které se letos bude konat ve čtvrtek 5. května 2016, za účasti významných osobností a novinářů. Videoprojekty budou zveřejněny
prostřednictvím Youtube kanálu Institutu Terezínské iniciativy, na portálu holocaust.cz, terezinstudies.cz a dalších.

Studentům 1.A a 1.B děkujeme za výbornou reprezentaci školy.
Zpracovala: Mgr. Dana Vicherková

