XIX MIEJSKO – GMINNY KONKURS
„SWARZĘDZ – MIASTO, W KTÓRYM MIESZKAM”
Konkurs dla uczniów klas IV – VII szkół podstawowych z terenu Gminy Swarzędz

Cele konkursu :
 Przybliżenie historii Swarzędza w kontekście stu lat odzyskania
niepodległości.
 Uczczenie 380 rocznicy nadania praw miejskich.
 Kształtowanie postaw patriotycznych, rozwijanie zainteresowania najbliższą
okolicą.
 Kształcenie postawy szacunku wobec dorobku naszych przodków.
 Zapoznanie ze zmianami, jakie dokonały się w Swarzędzu przez 380 lat
istnienia miasta.
 Zapoznanie z miejscami pamięci narodowej w najbliższej okolicy.
 Stworzenie uczniom możliwości prezentacji wiedzy, własnych umiejętności
i osiągnięć.
 Wdrażanie do samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i korzystania
z różnych źródeł informacji.
 Stymulowanie procesów samodzielnego i twórczego myślenia.

Regulamin konkursu:




Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VII szkół podstawowych.
Dla poszczególnych grup wiekowych przewidziano odrębne kategorie.
Każda ze szkół na drodze wewnątrzszkolnych eliminacji wyłania
reprezentantów w poszczególnych kategoriach i zgłasza ich do organizatora
w wyznaczonych terminach (patrz – załączniki nr 1, 2, 3).
 Szkoła może wziąć udział we wszystkich lub tylko wybranej przez siebie
części.
Dla zwycięskich zawodników i zwycięskiej szkoły przewidziano nagrody.
Część I.
GRA MIEJSKA
Adresaci – uczniowie klasy IV
Temat: Czy znam najważniejsze zabytki i tablice pamiątkowe w najbliższej
okolicy?
Konkurs o charakterze gry miejskiej, której zasady zostaną przedstawione na
starcie w dniu konkursu. Uczniowie będą mieli do pokonania trasę zgodnie
z wytycznymi, które otrzymają na starcie. Podczas wykonywania zadań
konkursowych
poszczególnymi
zespołami,
będą
się
opiekować
nauczyciele/opiekunowie, przydzieleni przed startem w drodze losowania.
Każda szkoła wybiera 3 reprezentantów i przesyła listę uczestników w wersji
elektronicznej na adres szkoły: sp_jeden@op.pl do 28 lutego 2018 r.
Karta zgłoszenia – załącznik nr 1.
Finał konkursu dla klas IV odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 1
w Swarzędzu. Przebieg gry miejskiej nadzorować będzie komisja powołana
przez organizatora.
Planowany termin 22 marca 2018 r. o godz. 10.00
W przypadku zmiany terminu wszystkie szkoły, które dokonają zgłoszenia uczniów zostaną

niezwłocznie powiadomione o nowym terminie.

Część II.
PLAKAT
Adresaci – uczniowie klasy V i VI.
Temat: „380 – lecie Swarzędza”
Konkurs o charakterze historyczno – plastycznym na plakat pt. „380-lecie
Swarzędza”. W kompozycji głównym tematem powinno być uzyskanie praw
lokacyjnych przez miasto Swarzędz i przedstawianie ich w formie plakatu (cechy
informacyjne i plastyczne). Przy przygotowaniu projektu należy zwrócić uwagę na
symbole miasta, ważne daty i wydarzenia, postacie historyczne itp. Format prac
nie mniejszy niż A3 i nie większy niż A1. Można użyć rysunku, malarstwa,
collage-u, grafiki komputerowej, fotografii i innych technik płaskich (bez
materiałów sypkich). Na adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława
Staszica, ul. Zamkowa 20; 62-020 Swarzędz, do 28 lutego 2018 r. należy
dostarczyć maksymalnie 3 prace oraz dołączyć do każdej kartę zgłoszenia –
załącznik nr 2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 22 marca 2018 r.
Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
Część III.
PREZENTACJA MULTIMEDIALNA
Adresaci – uczniowie klasy VII
Temat: „Swarzędz - stulecie w wolnej Polsce”
Zadaniem uczestników jest wykonanie prezentacji multimedialnej pt. „Swarzędz stulecie w wolnej Polsce”, która powinna zawierać informacje dotyczące
Swarzędza na przestrzeni stu lat w wolnej Polsce (inf. odnośnie prezentacji
multimedialnej - załącznik nr 4).
Na adres szkoły (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica, ul. Zamkowa
20; 62-020 Swarzędz), do 28 lutego 2018r. należy dostarczyć wyłonioną na
szczeblu szkolnym jedną prezentację. Prezentację można wykonywać
indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Prezentację oceniać będzie
komisja powołana przez organizatora.
Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do dnia 22 marca 2018 r.
Karta zgłoszenia – załącznik nr 3.

Bibliografia pomocnicza:


„Dzieje Swarzędza” p. red. S. Nawrockiego, - podane rozdziały i fragmenty –
 Rozdz. I pkt. 2, 3, 6;
 Rozdz. II pkt. 1, 2, 3, („Rzemiosło i cechy”), pkt. 6
 Rozdz. III pkt. 1 („Zajęcie miasta przez Prusaków”, „Właściciele majątku
swarzędzkiego”, „Obszar i zabudowa miasta”, „Ludność - jej narodowość i
wyznanie”)
Pkt. 2
Pkt. 3 („Przemiany w zabudowie”) ,
Pkt. 4 („ Wyznania religijne „ ),
Pkt. 7 („Przemiany w zakresie rzemiosła”),
 Rozdz. IV pkt.1,
 Rozdz. V pkt. 2, 4, 7, 9 („Wyzwolenie miasta”),

Oficjalne strony Miasta i Gminy Swarzędz:
(www.swarzedz.pl);
(www.naszahistoria.info)



Foldery informacyjno – reklamowe.

Załącznik nr 1
należy wysłać do 28.02.2018 r.

Karta zgłoszenia
Część I.
XIX Miejsko – Gminny Konkurs
„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam”
Szkoła Podstawowa1
…………………………………………………………………...............
Skład drużyny:
L.p.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

…...........................................................

2.

…...........................................................

3.

…...........................................................

Opiekun
(imię i nazwisko)

……………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej

1

Wpisać pełną nazwę szkoły;

Załącznik nr 2
należy wysłać do 28.02.2018 r.

Karta zgłoszenia
Część II.
XIX Miejsko – Gminny Konkurs
„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam”
Szkoła Podstawowa2
…………………………………………………………………...............
Imię i nazwisko autora/autorów pracy:
……………………………………………………………………………..................................
Nauczyciel/opiekun, pod którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………….
Nazwisko i imię ucznia

L.p.
1.

…...........................................................

2.

…...........................................................

Klasa

……………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej

2

Wpisać pełną nazwę szkoły;

Załącznik nr 3
należy wysłać do 28.02.2018 r.

Karta zgłoszenia
Część III.
XIX Miejsko – Gminny Konkurs
„Swarzędz – Miasto, w którym mieszkam”
Imię i nazwisko autora pracy:
……………………………………………………………………………..................................
Adres szkoły zgłaszającej:
…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………..
Nauczyciel/opiekun, pod którego kierunkiem została wykonana praca:
………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu do nauczyciela:
……………………………………………………………………………….............................

……………………………………………………….
Podpis osoby zgłaszającej

Załącznik nr 4
Ogólne informacje o prezentacji multimedialnej pt. „Swarzędz – stulecie w wolnej
Polsce”.
 prezentację należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do organizatora
najpóźniej do 28 lutego 2018r. na odpowiednio opisanej płycie CD/lub innym
nośniku danych (pendrive);
 prezentacja powinna być wykonana w programie PowerPoint pakietu
Microsoft Office;
 prezentacja nie może zawierać więcej niż 15 slajdów, nie mniej niż 10 slajdów;
 każda prezentacja w pierwszym slajdzie musi zawierać imię/imiona
i nazwisko/a autora/ów, nazwę placówki do której uczęszcza/ją uczestnik/cy
konkursu, ponadto imię i nazwisko nauczyciela odpowiedzialnego za
przygotowanie ucznia/ów do konkursu;
 w prezentacji należy zwrócić uwagę na zmiany jakie dokonały się w
Swarzędzu w latach 1918 – 2018;
 wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora,
który zastrzega sobie prawo do ich publikacji;
 należy zwrócić uwagę na materiały zdjęciowe wykorzystane w prezentacjach
tak aby były odpowiednio podpisane (zawierają stronę, z której zostały
pobrane, nazwisko autora itp.);
 prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane;
Kryteria oceny :
Komisja konkursowa w składzie powołanym przez organizatorów oceni prace, przede
wszystkim biorąc pod uwagę:
 interesujące ujęcie tematu,
 zgodność z ww. kryteriami,
 oryginalność.

