november 7. – „A Nagy Októberi Szocialista Forradalom”

DÍSZLET ÉS VALÓSÁG – DIÁKÉLET PÉCSETT A KÁDÁR-KORSZAKBAN
helyismereti csapatjáték (Pécs, 2018. május 10.)
1. feladat – Források feldolgozása
1. Helyszín: Várkonyi Nándor Könyvtár (egykori Griffaton ház)
a) A Dunántúli Napló kikészített számaiban meg kell találnotok egy-egy, a november 7ei „Nagy Októberi Szocialista Forradalom” korabeli ünnepségével kapcsolatos
információt.
A kikészített lapszámok:
1. cikk: 1982. november 7. 1. oldal. Cikk címe: Koszorúzás a Lenin szobornál
2. cikk: 1979. november 4. 2. oldal. Cikk címe: Kommunista műszak
A cikkek alapján válaszoljatok az alábbi kérdésekere! (A válaszoknak a későbbi
feladatok során még hasznát vehetitek!)
Kérdések – 1. cikk
1. Oroszországban a kommunista rendszer születésének a „Nagy Októberi
Szocialista Forradalmat” tekintették. A második világháború után az összes
kommunista államban, így Magyarországon is hivatalos ünnep lett.
Melyik évben történt a forradalom?

…………………………

2. Melyik két ország himnusza hangzott el az 1982-es ünnepségen? ….……………..
……………………
3. Magyarországon miért novemberben ünnepelték a Nagy Októberi Szocialista
forradalmat? (A helyes választ a betű bekarikázásával jelöld!)
a.) Mert ez volt a Szovjetunió utasítása
b.) Mert meg kellett várni, hogy a szüret után elkészüljön az új bor az ünnepségekre
c.) Mert Oroszországban az akkor használt Julián naptár szerint október 25-e a
Gergely naptár szerint november 7-re esett
4. Miért Lenin szobránál tartották a hivatalos ünnepséget? (A helyes választ a betű
bekarikázásával jelöld!)
a.) Mert Lenin meghalt a forradalomban
b.) Mert a szobor a pártszékház előtt állt
c.) Mert Lenin volt a forradalom vezetője
Kérdések – 2. cikk
5. Kommunista műszaknak nevezték a korban a szabadnapokon ingyen végzett
munkát. A „felajánlások” elvileg önkéntesek voltak, a valóságban kötelező
plusszmunkáról volt szó. Milyen munkát ajánlottak föl a Pécsi Faipari Vállalat
Kilián György szocialista brigádjának tagjai?
………………………………………………………………......……………………...
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2. feladat – séta https://pecs8.zsottya.hu/tours
Indulj el a telefonos alkalmazás 3. útvonalán! A túra három helyszínt érint. Minden
helyszínen két feladatot kell megoldanotok. Az egyiket a telefonos alkalmazáson
olvashatjátok, a helyszínre érkezve automatikusan felugró ablakban. A megoldást az
alkalmazásban és ezen a feladatlapon is adjátok meg! A másik feladatot itt olvashatjátok.
1. helyszín: Ifjúsági Ház
Swap feladat megoldása:
A május 1-jei felvonulások az Ifjúsági Ház előtt haladtak el. Nem messze tőle helyezkedett
el a dísztribün, a párt- és a város vezetőinek fenntartott ünnepi emelvény.
A mellékelt korabeli térkép segítségével keresd meg a dísztribün helyét és integess a
felvonulóknak! Készíts róla fényképet!

A térképen számos régi utcanevet találsz. Hogy hívják ma a következő utcákat:
Sallai utca:
Bem utca:
Kossuth Lajos utca:
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2. helyszín: Köztársaság tér
Swap feladat megoldása:
Játsszátok el, hogy megkoszorúzzátok az emlékművet és készítsetek róla fotót!
3. helyszín: Lenin szobor
Swap feladat megoldása:
Keressétek meg a szobor még megmaradt talapzatát és az egyik csapattagot fotózzátok
le ott az egykori Lenin szobor testtartásában!

3. feladat – kreatív előadás, prezentáció készítése és bemutatása
Az alábbi szituációk közül egyet kell eljátszanotok. Az iskolába visszatérve sorsolással
dől el, melyiket.
helyszín: Deák gyakorló iskola
A) Év végi őrsi foglalkozáson számoljatok be rajvezetőtöknek, hogy hogyan emlékeztetek
meg a szocialista ünnepekről különös tekintettel az első feladatban általatok
feldolgozottról. (Max. 3 perc)
Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap
során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5
dia)
B) Az iskolában a huszadik század második feléről tanultok. Azt a házi feladatot kaptátok,
hogy készítsetek beszámolót, hogy hogyan emlékeztek meg ebben az időszakban a
szocialista ünnepekről. Faggasd ki nagyszüleidet az ünneplés módjáról, különös
tekintettel az általatok feldolgozottról. (Max. 3 perc)
Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap
során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5
dia)
C) Történelem órán a szocializmus a téma. A tanóra keretében beszélgessetek a szocialista
ünnepekről, különös tekintettel az általatok feldolgozottról. (Max. 3 perc)
Készítsetek prezentációt a szituáció bemutatásához, amelyhez használjátok fel a nap
során készített fotókat és keresettek még oda illő képeket az adatbázisból. (maximum 5
dia)
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