POWIATOWY KONKURS MITOLOGICZNY DLA UCZNIÓW
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
(Informacja dla nauczycieli języka polskiego i historii)
Zespół Szkół nr 4 w Kościanie zaprasza do udziału w organizowanym po raz kolejny
konkursie o tematyce mitologicznej, który jak poprzednio skierowany jest do uczniów szkół
podstawowych z powiatu kościańskiego.
Prosimy nauczycieli o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w tegorocznej edycji.
Konkurs ma na celu rozwijanie zainteresowań mitologią grecką, która do dziś fascynuje
bogactwem ludzkiej wyobraźni i uniwersalnymi treściami. Przygotowanie do konkursu pozwala
pogłębić wiadomości z mitologii greckiej, wywierającej znaczący wpływ na rozwój kultury
europejskiej, a jednocześnie kształtować umiejętność uważnego czytania ze zrozumieniem.
Poniżej zamieszczamy regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU:
1. Konkurs odbędzie się 29 kwietnia 2011 r. o godz.13.00 w Zespole Szkół nr 4 w Kościanie.
2 Tematyka konkursu obejmuje mitologię grecką.
Znajomość wiadomości z podręcznika do historii i języka polskiego nie jest
wystarczająca. Uczestnik powinien posiadać wiedzę z książek:
J. Parandowski: MITOLOGIA.
W. Markowska: MITY GREKÓW I RZYMIAN.
3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie kl. IV-VI szkół podstawowych, którzy nie są
laureatami poprzednich konkursów mitologicznych.
4. Jedną szkołę mogą reprezentować maksymalnie trzej uczniowie.
5. Konkurs składać się będzie z dwóch części:
a) części pierwszej – pisemnej,
b) części drugiej – ustnej.
Część pierwsza będzie polegała na udzieleniu przez wszystkich uczestników pisemnej
odpowiedzi na jednakowe pytania.
Do części drugiej zakwalifikuje się sześciu uczniów mających najwięcej punktów.
Druga część będzie polegała na udzieleniu ustnych odpowiedzi na pytania losowane
pojedynczo przez uczestnika.
6. O wyniku końcowym decyduje suma punktów zdobytych w części pisemnej i ustnej.
Laureatami konkursu zostanie sześciu finalistów, którzy zdobędą nagrody i dyplomy. Wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
7. Po zajęciu miejsca i rozpoczęciu konkursu uczestnik zapisuje na otrzymanej wcześniej kartce
wylosowane godło, imię i nazwisko, nazwę szkoły, klasę.
Kartkę ze swoimi danymi umieszcza w kopercie. Zaklejoną kopertę z danymi przekazuje
komisji razem z pracą konkursową. Uczeń podpisuje swoją pracę tylko godłem. Nazwiska
uczestników zostaną rozszyfrowane przez komisję dopiero po poprawieniu prac.
8. Pytania układa organizator.
9. W skład komisji wchodzą nauczyciele Zespołu Szkół nr 4 w Kościanie.
10. Szkoły przesyłają organizatorowi czytelne informacje o uczestnikach (imię, nazwisko,
klasa, szkoła, nauczyciel przygotowujący) najpóźniej do 8 kwietnia 2011 r.
11. Zapewniamy uczestnikom i opiekunom posiłek.
Adres organizatora:
Zespół Szkół nr 4 w Kościanie
ul. 27 Stycznia 1
64-000 Kościan

