REGULAMIN
VII REGIONALNEGO
KONKURSU MITOLOGICZNEGO
rok szkolny 2018/2019
„WŚRÓD GRECKICH BOGÓW I BOHATERÓW
MITOLOGII”
OGÓLNE CELE KONKURSU:
 Propagowanie wiedzy o kulturze antycznej;
 Rozwijanie umiejętności budowania i wygłaszania publicznych wystąpień
podporządkowanych konkretnym celom;
 Zainteresowanie uczniów kulturą antyczną i jej osiągnięciami;
CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń powinien:
 Znać wierzenia starożytnych Greków;
 Rozumieć rolę mitów i ich przesłanie;
 Rozumieć związki frazeologiczne wywodzące się z mitologii greckiej;
 Wyjaśniać znaczenie porównań, symboli i innych środków językowych
wywodzących się z mitologii greckiej;
OPIEKA MERYTORYCZNA : WODN w Sieradzu
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas V – VIII szkoły podstawowej.
2. Każdą szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch uczestników.
3. Konkurs odbędzie się 7 czerwca 2019 r. o godz. 9.00
w Szkole Podstawowej w Warcie przy ul. Świętojańskiej 5.
4. Przebieg konkursu:
Etap I – (PRZEBRANIE + PRZEMOWA) wygłoszenie prezentacji, podczas której uczestnik
wcieli się w rolę mitologicznego bohatera. Należy przygotować krótką przemowę (maksymalnie 3
min.), przedstawić się jako wybrana postać – np. bóg, bogini, bohater. Uczestnicy będą mieli
możliwość wcześniejszego przygotowania – przebrania się.
Punktacji podlegać będzie:
 wypowiedź –forma i sposób wypowiedzi (w tym poprawność językowa), adekwatność
treści wypowiedzi do prezentowanej postaci, ramy czasowe,
 strój – pomysłowość, sposób wykonania, atrybuty.
Uczestnik w tym etapie uzyskać może maksymalnie 15 punktów. Wyniki tego etapu ogłoszone
zostaną bezpośrednio po prezentacji.
Etap II – test ze znajomości mitologii; czas na rozwiązanie testu 30 minut. Uczestnicy będą
rozwiązywać test w sali informatycznej przy użyciu komputera.
Suma punktów z etapu I oraz II wyłoni zwycięzcę.

Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów odbędzie się w dniu konkursu, po zakończeniu
obu etapów.
5. Zgłoszenia do konkursu można dokonać do 31 maja 2019 r., przesyłając wypełnioną kartę
zgłoszenia oraz zgodę:
 pocztą tradycyjną na adres Szkoły Podstawowej w Warcie (98-290 Warta, ul. Koźmińska
11)
 faksem na numer (43) 829-41-37
 pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@sp-warta.pl
6. Wzór karty zgłoszenia w załączeniu.
7. Wszelkich informacji udzielają osoby odpowiedzialne za organizację i przebieg konkursu:
Beata Łuczak, Julia Rządkowska (tel.43 829 4198)
JURY:
1. Komisję konkursową powołuje organizator.
2. W skład komisji wchodzą :
 Ilona Lewandowska - polonistka, konsultant WODN w Sieradzu;
 Ewa Wójcik – historyczka, emerytowana nauczycielka Publicznego Gimnazjum w Warcie,
 Małgorzata
Klimczak-Alejziak
–
historyczka,
nauczycielka
Zespołu
Szkół
Ponadgimnazjalnych w Warcie.
ZAKRES MATERIAŁU:
mity wg „Mitologii” Jana Parandowskiego
 Narodziny świata,
 Hermes,
 Hefajstos,
 Charyty,
 Atena,
 Legendy kreteńskie – Dedal i Ikar,
 Bogowie światła i powietrza,
 Legendy korynckie – Syzyf,
 Asklepios (Eskulap),
 Królestwo morza – w tym Posejdon, Amfitryta,
 Królestwo piekieł,
 Herakles,
 Nimfy,
 „Przygody Odyseusza” Jana Parandowskiego (bez wojny trojańskiej);
(obowiązują wszystkie terminy pojawiające się w powyższych mitach, bohaterowie, miejsca, związki
frazeologiczne).

Organizator: Szkoła Podstawowa w Warcie
przy współpracy z WODN w Sieradzu

Załącznik nr 1
VII Regionalny Konkursu Mitologiczny
rok szkolny 2018/2019
„Wśród greckich bogów i bohaterów mitologii”

KARTA ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika:

1. ............................................................................................. klasa……….….
Prezentowana postać:
………………………………………………........................................................
................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:
…………………………………………………………….………………………

Imię i nazwisko uczestnika:
2. ............................................................................................. klasa……….….
Prezentowana postać:
………………………………………………........................................................
................................................................................................................................

Imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna:
…………………………………………………………….………………………

pieczątka szkoły zgłaszającej

Załącznik nr 2
VII Regionalny Konkursu Mitologiczny
rok szkolny 2018/2019
„Wśród greckich bogów i bohaterów mitologii”

……………………………………………………………
miejscowość i data

……………………………………………………………
Imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna
……………………………………………………………

……………………………………………………………
adres zamieszkania
……………………………………………………………
telefon kontaktowy

ZGODA
Oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka……………………………………….
w VII Konkursie Mitologicznym „Wśród greckich bogów i bohaterów mitologii”, który jest
organizowany przez Szkołę Podstawową w Warcie.
Oświadczam również, że znam regulamin Konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych mojego dziecka, zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) do celów związanych bezpośrednio z Konkursem i jego promocji
oraz na umieszczeni zdjęć na stronie Szkoły Podstawowej w Warcie, w prasie wraz z podaniem
imienia, nazwiska, wieku i nazwy szkoły, do której uczęszcza.

……………………………………………………………
data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

