MIEJSKI KONKURS DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„MIESZKAM W SOSNOWCU”

"Zmieniający się krajobraz mojego miasta"
pod patronatem prof. dr hab. Marii Pulinowej
(rok szkolny 2014/2015 – VIII edycja)
1. Organizator:
Zespół Szkół Ogólnokształcący nr 7 – Szkoła Podstawowa nr 46 im. Jana Kiepury w Sosnowcu
Społeczny Komitet Obchodów Dni Ziemi. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki.
2. Celem Konkursu jest:
– rozbudzenie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania ich „małą ojczyzną” miejscem
zamieszkania, najbliższą okolicą oraz własnym regionem, krajem, kontynentem,
– pobudzenie do twórczego myślenia i rozwijanie uzdolnień np. przez wykorzystanie
umiejętności czytania tekstów źródłowych, rozpoznawania obiektów na fotografiach,
– utrwalenie umiejętności czytania planu miasta, mapy Polski i Europy (przeliczanie
podziałek, obliczanie odległości rzeczywistych, nazwy krain geograficznych, nazwy
województw),
- rozwój zdolności interpersonalnych typu: dobra komunikacja, przestrzeganie zasad pracy
w grupie, asertywność, kreatywność.
REGULAMIN KONKURSU:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych. Do konkursu
uczniowie przystępują na zasadzie dobrowolności. Szkołę reprezentuje 3 osobowa drużyna,
która wspólnie rozwiązuje zadania konkursowe.
2. Szkoły zgłaszają chęć udziału w konkursie do dnia 20 marca 2015 r.
3. Aby zgłosić szkołę do konkursu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy według załączonego
wzoru i przesłać go drogą elektroniczną (jako załącznik w formacie WORD) na adres:
sp46@sosnowiec.edu.pl
1.

4. Termin konkursu: 10 kwietnia 2015 r. o godz. 13.00 w Szkole Podstawowej
nr 46 im. Jana Kiepury ul. Gwiezdna 2, Sosnowiec.
5. Konkurs będzie składał się z trzech części:
część I – test wyboru, krzyżówka;
część II – zgadywanka „ Pocztówki z Sosnowca”- Czy znasz swoje miasto?;
część III – Przewodnik po Sosnowcu (praca z tekstem źródłowym).

6. W konkursie obowiązywać będzie tematyka dotycząca Sosnowca w kontekście Polski
i Europy: Środowisko przyrodnicze: położenie, kraina geograficzna, rzeki, surowce mineralne,
ważne wydarzenia geologiczne (powstawanie skał wapiennych, węgla kamiennego – świat
roślinny i zwierzęcy) klimat, formy ochrony przyrody na terenie Sosnowca, obiekty zabytkowe,
miasta partnerskie Sosnowca.
Ważne wydarzenia historyczne, obiekty i postacie – prawa miejskie, Sosnowiec w okresie
zaborów, Trójkąt Trzech Cesarzy, sławni sosnowiczanie: Jan Kiepura, Pola Negri (czasowo
przebywająca w Sosnowcu),Władysław Szpilman, Krzysztof Materna, Jacek Cygan, Jan
Ciszewski i in, budynki i ich krótka historia: np. muzeum przy ul. Chemicznej, siedziba sądu.
Przykładowe zagadnienia: Kiedy Sosnowiec uzyskał prawa miejskie? W jakim zaborze znajdował
się Sosnowiec w czasie uzyskania praw miejskich? Jaki obszar nazywamy Trójkątem Trzech Cesarzy?
Mając na uwadze architekturę zachowanych w Sosnowcu budynków z początku XX wieku, stojących
przy dawnych fabrykach czy kopalniach, powiedz, jakie gałęzie przemysłu rozwijały się w Sosnowcu
jeszcze w okresie zaborów? Gdzie w Sosnowcu znajduje się cerkiew prawosławna? Czy w Sosnowcu
była synagoga? Połącz nazwiska sławnych sosnowiczan z nazwami zawodów.
Zalecane źródła informacji dla uczestników konkursu: Plan Sosnowca – wydania
z ostatnich lat, Przewodnik „ Sosnowiec…na co dzień i na weekend” (publikacja Urzędu
Miejskiego w Sosnowcu), informacje o Polsce i Europie z podręcznika „Tajemnice przyrody” dla
klasy 5 Wyd. Nowa Era. K. Balińska – Wuttke „Ziemia na której żyjemy” – rozdziały: Las
węglowy oraz Średniowieczne dzieje Ziemi.
7. Uroczyste podsumowanie konkursu odbędzie się w Szkole Podstawowe nr 46 w Sosnowcu.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody, natomiast nauczyciele – opiekunowie podziękowania
za przygotowanie uczniów
8. Uwaga: Zgłoszenie będzie ważne po otrzymaniu potwierdzenia .
DANE DOTYCZĄCE SZKOŁY:
Nazwa szkoły
Adres
Tel. / fax.
Adres internetowy
szkoły (e-mail)
DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ SZKOŁĘ (opiekuna):
Imię i nazwisko
Pełniona funkcja
Adres (e-mail) do
korespondencji
DANE UCZESTNIKÓW KONKURSU:
1.Imię, nazwisko
ucznia, klasa, wiek
2.Imię, nazwisko
ucznia, klasa, wiek
3.Imię, nazwisko
ucznia, klasa, wiek
Serdecznie zapraszamy do udziału w naszym konkursie:
Organizatorki: Anna Danielewska – nauczycielka języka polskiego, Magdalena Piotrowska –
nauczycielka historii, Barbara Wybraniec – nauczycielka przyrody.
Do zobaczenia 10 kwietnia 2015 r. (w piątek) o godzinie 13.00 w naszej szkole.

