
Konkurs wiedzy o Podgórzu

„Każde miejsce opowiada
swoją historię”

Organizatorem konkursu jest
Szkoła Podstawowa nr 65

im. Czesława Janczarskiego
w Krakowie ul. Golikówka 52

(tel. 12 653 23 73)

pod patronatem Rady
Dzielnicy XIII

            

Uczestnikami konkursu są uczniowie klas

I – VII Szkół Podstawowych z terenu

Dzielnicy XIII – Podgórze.

Warunkiem udziału dziecka w konkursie

jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica

(wzór w załączeniu do regulaminów).

Opiekunowie uczestników dostarczają

organizatorom drogą mailową dane

uczestników zarówno konkurencji

indywidualnych jak i zespołowych

na adres: sp65kw@poczta.onet.pl

na załączonej karcie zgłoszenia

(zał. 1 do niniejszej broszury) 

TERMIN KONKURSU:

12 listopada 2018r.

godz. 9:00

Szkoła Podstawowa nr 65 w Krakowie

Czas trwania:

Około 3,5 godz.

Cele i założenia imprezy:

 poznanie historii, tradycji, legend

i zabytków dzielnicy,

 integracja środowiska,

 edukacja historyczna i obywatelska,

 popularyzacja wiedzy o środowisku,

 wdrażanie do pracy zespołowej,

 poszerzanie zainteresowań

oraz rozwijanie talentów,

 kształtowanie wyobraźni

i kreatywności uczniów poprzez

wykonywanie prac twórczych,

 rozwijanie umiejętności sprawnego

posługiwania się językiem ojczystym

i kultury słowa,

 promocja szkoły,

 współpraca między szkołami

i Radą Dzielnicy.

mailto:sp65kw@poczta.onet.pl


KONKURSY:

Kategoria klas I – III:

KONKURS PLASTYCZNY „Miejsce

pamięci narodowej w mojej okolicy” –

praca indywidualna polegająca na

przedstawieniu w formie płaskiej (technika

dowolna, format A4) wybranego obiektu

z terenu Podgórza, stanowiącego miejsce

pamięci narodowej

KONKURS LITERACKI „Piękne nasze

Podgórze” – konkurs indywidualny

na rymowankę reklamową (do 8 wersów),

promującą dzielnicę Podgórze.

Kategoria klas IV - VII

KONKURS LITERACKO –

PLASTYCZNY „PODGÓRZE MÓWI”,

w którym uczestnicy na bazie wybranego

fragmentu prozy o tematyce związanej

z historią Podgórza tworzą tzw. „wiersz

z odzysku”

KONKURS REPORTERSKO –

DZIENNIKARSKI (KULTURY

ŻYWEGO SŁOWA), w którym

uczniowie mają za zadanie zredagować

reportaż, w którym opiszą z perspektywy

świadka dzień odzyskania przez Polskę

Niepodległości w Podgórzu, a następnie,

wcielając się w dziennikarza, odczytają go.

KONKURS WIEDZY O HISTORII

PODGÓRZA – indywidualny, w formie

testu

Konkursy będą przeprowadzane w dwóch

kategoriach: IV – V i VI – VII.

WIELKI TURNIEJ

 „HISTORIA

KOŁEM SIĘ TOCZY”

Czteroosobowe zespoły reprezentantów

szkół wezmą udział w konkursie,

zaaranżowanym na 

„koło fortuny”, 

którego tematem będzie historia

dzielnicy XIII – Podgórze.

Konkurs będzie miał charakter pytań,

na które uczniowie udzielą odpowiedzi

w formie ustnej.


