Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs
humanistyczny dla uczniów szkół podstawowych
„Przymierze polsko-włoskie”
Kategorie:
I.
Konkurs wiedzy historycznej obejmujący lata panowania
Zygmunta I Starego i Bony Sforza oraz Zygmunta II Augusta,
z elementami wiedzy o współczesnych Włoszech.
Zagadnienia:
1. Objęcie tronu przez Zygmunta I i małżeństwo z Boną Sforza.
2. Zjazd w Wiedniu. Układ z Habsburgami.
3. Hołd pruski.
4. Elekcja Zygmunta II Augusta.
5. Rozbudowa floty królewskiej.
6. Unia Lubelska.
7. Wpływ włoskiego Odrodzenia na sztukę w Polsce.
8. Rozwój kultury i nauki w szesnastowiecznej Polsce.
9. Kraków w czasach „Złotego Wieku”.
10.Postacie historyczne: Zygmunt I Stary, Bona Sforza, Zygmunt II
August, Barbara Radziwiłłówna, Anna Jagiellonka, kanclerz
Krzysztof Szydłowiecki, biskup i podkanclerzy Piotr Tomicki,
marszałek koronny Piotr Kmita.
11.Powstanie państwa włoskiego.
12.Regiony Włoch – warunki geograficzne, klimat, atrakcje
turystyczne.
13.Najważniejsze postacie związane z kulturą Włoch (literatura,
sztuka, muzyka, kuchnia).
Obowiązuje znajomość wizerunków w sztuce postaci wymienionych
w zagadnieniach oraz obrazów Jana Matejki: Hołd Pruski, Zawieszenie Dzwonu
Zygmunta i Unia Lubelska.
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół
podstawowych.
- Szkoła zgłasza do konkursu jeden zespół 3-osobowy –
do 25 kwietnia 2014 r. drogą elektroniczną –
e-mail: sekretariat113@wp.pl
- Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska
uczniów wchodzących w skład zespołu, klasa, imię i nazwisko
opiekuna.
- Konkurs jest dwustopniowy.
- Eliminacje mają charakter testu historycznego, który uczniowie będą
rozwiązywali w 3-osobowych zespołach.
- Do finału kwalifikują się zespoły z najwyższą liczbą punktów.

Zadania na tym etapie będą miały charakter quizu. Należy się wykazać
umiejętnością rozpoznawania postaci historycznych.
- Konkurs odbędzie się 14 maja 2014 r. o godz. 9.00 w Szkole
Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
Bibliografia:
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Warszawa, 2005.
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II.

Konkurs recytatorski poezji Jana Kochanowskiego
„Sobie śpiewam a Muzom”
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkoły
podstawowej.
- Szkoła może zgłosić maksymalnie 3 uczestników.
- Czas prezentacji jednego utworu nie może przekraczać 3 minut.
- Ocenie podlegać będą dykcja, interpretacja utworu, kultura
słowa, ogólny wyraz artystyczny.
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 25 kwietnia 2014 r. drogą
elektroniczną - e-mail: sekretariat113@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko
ucznia, klasa, szkoła, tytuł recytowanego utworu, imię i nazwisko
opiekuna.

- Konkurs odbędzie się 14 maja 2014 r. o godz. 9.00 w Szkole
Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
III.

Konkurs literacki „Napisz list do królowej Bony, w którym
wyrazisz zachwyt nad rozkwitem kultury polskiej w XVI wieku”.
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas III-VI szkoły
podstawowej.
- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:
- klasy III-IV,
- klasy V-VI.
- Praca powinna zawierać maksymalnie 2 strony formatu A4
napisana czcionką Arial 14.
- Termin nadsyłania prac do 25 kwietnia 2014 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 113
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
- Praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa,
szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
- Szkoła może nadesłać maksymalnie 3 prace w każdej kategorii.
- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 www.sp113.ovh.org
od 5 maja 2014 r.

IV. Konkurs plastyczny:
1. „Projekt stroju dworskiego w wieku XVI” konkurs przeznaczony dla uczniów klas 0-III i dzieci z przedszkola.
2. „Perły architektury renesansu w Polsce i we Włoszech” konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.
Regulamin
- Technika dowolna.
- Kompozycja płaska.
- Format pracy: maksymalnie A3.
- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac w każdej kategorii.
- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące
dane:
 imię i nazwisko autora,
 klasa,
 tytuł pracy /dla uczniów klas IV-VI/
 nazwa, adres i telefon placówki,
 imię i nazwisko opiekuna.

- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć
do dnia 25 kwietnia 2014 r. na adres:
Szkoła Podstawowa nr 113
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
- Komisja powołana przez organizatora dokona oceny prac
w wymienionych kategoriach, przyznając nagrody i wyróżnienia.
- Przy ocenie prac, jury będzie brało pod uwagę:
 ciekawy pomysł artystyczny,
 staranność wykonania.
- Wyniki konkursu i termin uroczystego finału będą ogłoszone na stronie
internetowej Szkoły Podstawowej nr 113 www.sp113.ovh.org
od 5 maja 2014 r.
- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 14.05.2014 r.
po zakończeniu imprezy ok. godz. 12.30
Dzień ten uświetni rekonstrukcja hołdu pruskiego.
Informacji o konkursach udziela:
Szkoła Podstawowa nr 113 im. Leopolda Węgrzynowicza,
ul. Stachiewicza 33
31-328 Kraków
Tel. 12 637 49 04, tel/fax: 12 636 22 19 e-mail: sekretariat113@wp.pl
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach.
Organizatorzy

