Regulamin konkursu
„Czy znasz mitologiczny świat Greków i Rzymian?”
I. Cele konkursu:
1. Upowszechnianie wiedzy o źródłach kultury europejskiej – starożytna Grecja i Rzym.
2. Przybliżenie dzieciom i młodzieży szkolnej wiedzy o Europie – integracja z kulturą państw
basenu Morza Śródziemnego.
3. Aktywizacja społeczności uczniowskiej klas piątych szkół podstawowych regionu radomskiego.
II. Organizacja konkursu;
1.
2.
3.
4.
5.

Konkurs przeprowadza Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Radomiu
Konkurs ma zasięg regionalny.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwa komisja.
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas piątych szkół podstawowych.
Konkurs jest dwuetapowy:
Pierwszy etap (szkolny) przeprowadzą komisje powołane przez dyrektorów szkół w ustalonym
przez siebie terminie;
Drugi etap (międzyszkolny), w formie pisemnej (test wyboru), ustnej i teatralnej, zostanie
przeprowadzony w PSP nr 13 w Radomiu.

III. Przebieg konkursu:
1. Pierwszy etap, który odbywa się w szkole, ma na celu wyłonienie trzech reprezentantów szkoły.
W etapie międzyszkolnym stanowią oni drużynę. Wszystkie zgłoszone do konkursu drużyny
rozwiązują test wyboru. Następnie najlepsze 3 zespoły losują zestaw z trzema pytaniami i
udzielają ustnej odpowiedzi. Zestaw zawiera czwarte zadanie, w którym drużyna dokona
prezentacji wylosowanego boga .
2. Do etapu międzyszkolnego szkoła przygotowuje inscenizację dowolnego mitu. Czas prezentacji
10 min.
3. W skład grupy teatralnej wchodzą uczniowie klas piątych, którzy nie biorą udziału w części
wiedzowej.
4. Dla zwycięzców konkursu przewidziane są nagrody.
5. Nauczycielom, którzy przy wejściu do szkoły zgłoszą potrzebę potwierdzenia uczestnictwa
szkoły w konkursie, zostaną wstawione zaświadczenia.
IV. Literatura:
1. Parandowski Jan: „Mitologia” (część pierwsza – Grecja, Część druga – Rzym – rozdziały:
„Naczelni bogowie”, „Bóstwa ziemi, pól, lasów i źródeł”, „Legendy rzymskie”.
2. Dobrowolska Hanna: „Jutro pójdę w świat” - podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej.
a. Mity: Parandowski Jan „Narodziny świata”, „Powstanie człowieka”, „Przygody
Odyseusza”,
„Powstanie człowieka”, Żylińska Jadwiga „Opowieść o Heraklesie”
(fragment), Stanisław Srokowski tekst pt. „Koń trojański”
b. Znajomość związków frazeologicznych nawiązujących do mitologii.
V. Termin konkursu: 19 kwietnia 2012 godz. 13.00 PSP nr 13 w Radomiu ul. Sienkiewicza 30.
Zgłoszenia szkół będą przyjmowane do 29 lutego 2012 r.
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