SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stanisława Staszica w Tuchowie
DOM KULTURY w Tuchowie
zapraszają do udziału
w
KONKURSIE WIEDZY

„Szlakiem po Tuchowie i okolicach”
Edycja II. Średniowiecze

PATRONAT HONOROWY BURMISTRZ TUCHOWA

Regulamin konkursu
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej.
2. Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zainteresowania dziejami
Tuchowa i okolic, rozwijanie poczucia patriotyzmu lokalnego oraz ukazania
wyjątkowości Tuchowa na tle wydarzeń związanych z historią naszego kraju. Edycja
II w szczególności związana jest z Jubileuszem 680-lecia nadania praw miejskich dla
Tuchowa.
Literatura:

Ewa Stadtmuller, Anna Chachulska „Kraków i okolice”.






Spacer I - s. 6 - 19;
Spacer II – s. 24 - 41;
Spacer III – s. 46 – 57;
Spacer IV – s. 58 – 72 .

Uwaga! Teksty umieszczone na marginesach są integralną częścią „spacerów”, dlatego
ich znajomość obowiązuje na konkursie, mimo iż wybiegają nieco poza ramy epoki
konkursowej.

Stanisław Derus „Tuchów. Miasto i Gmina do 1945 roku”
Rozdziały:



Początki osady s. 14 – 21;
Tuchów – miasto średniowieczne (1340 -1500) – s. 22 – 30.

Aleksander Kowalik „650 lat Miasta Tuchowa” s. 8-14.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Szkoła zgłasza do udziału w konkursie jedną trzyosobową drużynę.
 Każda drużyna opracowuje komiks na temat wybranego zagadnienia techniką rysunkową.
Komiks powinien być zgodny z epoką konkursową. Może dotyczyć postaci, zwyczajów,
wydarzeń lub miejsc związanych ze średniowiecznym Krakowem lub Tuchowem.
 Format pracy: A1 w poziomie, od 6 do 8 „klatek”, które powinny stanowić kompozycyjną
całość.
 Zachęcamy do tworzenia fantastycznych, pięknych i kolorowych prac.
 Ocena pracy będzie częścią składową oceny końcowej drużyny. Ocenie podlega zgodność
merytoryczna pracy z tematem konkursu, walory artystyczne, oryginalność w ujęciu tematu.
 Praca powinna być opatrzona kartą informacyjną zawierającą następujące dane: tytuł pracy,
imiona i nazwiska autorów, nazwa i adres szkoły.
2. Pracę dostarczamy w dniu konkursu. Prace nie będą zwracane autorom, przechodzą na
własność organizatora!
3. Uczniowie przygotowują się merytorycznie na podstawie podanej literatury – drugą częścią
konkursu będzie sprawdzian wiedzy w trakcie, którego drużyny będą odpowiadać na
przygotowane przez organizatora konkursu pytania. Istnieje możliwość udostępnienia
literatury konkursowej.
4. Aby zgłosić się do konkursu należy przesłać kartę zgłoszeń na adres szkoły
sptuchow@sp.tuchow.pl do 15 października 2020 roku.
Konkurs odbędzie się 29 października 2020 r. w Domu Kultury w Tuchowie

Serdecznie zapraszamy!!!

