Szkoła Podstawowa nr 113 w Krakowie ogłasza konkurs humanistyczny dla uczniów
szkół podstawowych
„Unia Europejska – to my”
Kategorie:
I. Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
Zagadnienia:
1. Historia powstania Unii Europejskiej (ojcowie założyciele, traktaty unijne, kraje
członkowskie, kraje stowarzyszone).
2. Instytucje Unii Europejskiej.
3. Patroni Europy.
4. Symbole unijne.
5. Porozumienie z Schengen.
6. Stolice, waluta, flagi, ciekawostki kulinarne, najsłynniejsze zabytki, postacie
i motywy krajów członkowskich.
7. Miejsce Polski w Unii Europejskiej.
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
- Szkoła zgłasza do konkursu
jeden zespół 3-osobowy – do 27 kwietnia 2012 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 ma charakter quizu drużynowego.
- Konkurs odbędzie się 9 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113
w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
Bibliografia:
1. Duralska-Macheta Teresa, Nasza Europa. ABC Unii Europejskiej, Łódź, 2006
2. Mroczkowska Małgorzata, Zaczarowana lekcja w Europie. Wszystko o nauce,
zabawie i tradycjach w krajach Unii Europejskiej, Warszawa, 2004
3. Bieda Halina, 15 lekcji o Europie, Gliwice
4. Unia bez tajemnic. Wczoraj, dziś, jutro, Warszawa
5. Internetowa Encyklopedia PWN – www.encyklopedia.pwn.pl
6. Wielka Internetowa Encyklopedia Powszechna – www.portalwiedzy.onet.pl

II. Konkurs recytatorski poezji w języku angielskim (obowiązuje twórczość poetycka
z krajów Unii Europejskiej).
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
- 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.

- Uczestnicy dostarczają jury konkursu teksty recytowanych utworów w formie drukowanej
(zaopatrzone w informacje: autor i tytuł wiersza oraz imię i nazwisko uczestnika i numer
szkoły).
- Zgłoszenia przyjmowane będą do 27 kwietnia 2012 r. drogą elektroniczną - e-mail:
sekretariat113@wp.pl
Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
autor i tytuł wybranego utworu, imię i nazwisko opiekuna.
- Konkurs odbędzie się 9 maja 2012 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 113
w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
III. Konkurs poetycki na najpiękniejszy własny wiersz o Unii
Europejskiej.
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas IV-VI.
- Wiersz powinien obejmować maksymalnie 1 stronę maszynopisu A4 napisaną czcionką
Arial 12.
- Termin nadsyłania prac do 27 kwietnia 2012 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 5 prac.
- Wyniki konkursu będą ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 113
od 7 maja 2012 r.
www.sp113.ovh.org
Laureatów zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród na uroczysty finał, który odbędzie
się 9 maja 2012 r. o godz. 11:00 w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie,
ul. Stachiewicza 33

IV. Konkurs plastyczny „Stolice krajów Unii Europejskiej”.
Regulamin
- Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 0-VI
- Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:
 uczniowie klas 0-III,
 uczniowie klas IV-VI.
- Technika prac: collage.
- Format pracy: maksymalnie A3.
- Prace powinny być wykonane indywidualnie i samodzielnie.
- Każda placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
- Prace powinny być czytelnie opisane na odwrocie i zawierać następujące dane:
 imię i nazwisko autora,
 klasa,
 tytuł pracy,
 nazwa, adres i telefon placówki,

 imię i nazwisko opiekuna.
- Prace wykonane zgodnie z regulaminem należy przesłać lub dostarczyć
do dnia 27 kwietnia 2012 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 od 7 maja 2012 r. www.sp113.ovh.org
- Laureatów zapraszamy po odbiór dyplomów i nagród na uroczysty finał, który
odbędzie się 9 maja 2012 r. o godz. 11:00
w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie, ul. Stachiewicza 33.
- Prace przesłane na konkurs pozostają do dyspozycji organizatora.
Podsumowanie konkursów i rozdanie nagród nastąpi 9 maja 2012 r. po zakończeniu
imprezy ok. godz. 11:30
Dzień ten uświetni przedstawienie „Nasze podróże małe i duże po Europie” w wykonaniu
uczniów klas I-II naszej szkoły.
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

