Konkursy o Powstaniu Wielkopolskim

W tym roku minie 102 rocznica Powstania Wielkopolskiego. Nasz szkoła nosi
zaszczytne imię Powstańców Wielkopolskich od 12 stycznia 1969 roku. Nie
możemy obchodzić tej rocznicy w szkole dlatego zapraszamy Was do udziału w
konkursach:
1. Konkurs fotograficzny – fotografia przedstawiająca miejsca związane z
wybuchem, przebiegiem w/w powstania.
2. Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim.

Regulamin
Konkursu Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim
Organizatorami konkursu są:
Beata Nowak – dyrektor szkoły
Karolina Jarmuż – nauczycielka historii,
Katarzyna Zmysłowska – nauczycielka wos-u
Cele konkursu:
Celem konkursu jest szerzenie wśród młodzieży wiedzy o historii Polski ze
szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej dotyczącej walk
narodowowyzwoleńczych Wielkopolan.
Zakres tematyczny konkursu:
1. Powstania wielkopolskie 1918/1919.
2. Odrodzenie państwa polskiego w listopadzie 1918 roku.
3. Wielkopolska przed wybuchem powstania.
4. Przyczyny, przebieg i skutki Powstania Wielkopolskiego w powiecie
rawickim.
5. Miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim na terenie
powiatu rawickiego.
Organizacja konkursu fotograficznego:
Uczniowie wykonują zdjęcie własnym sprzętem, w dowolnym czasie. Zdjęcie
umieszczają w utworzonym na ten cel Classroomie – Powstanie wielkopolskie.

Link do Classroomu zostanie udostępniony w dzienniku librus. Zdjęcie należy
opisać, co przedstawia i kiedy zostało wykonane(data).
Organizacja konkursu wiedzy:
1. Konkurs jest jednostopniowy w grupach wiekowych:
– szkoły ponadgimnazjalne/ponadpodstawowe.
W konkursie mogą udział wszyscy uczniowie szkoły.
Konkurs zostanie przeprowadzony on-line formie testu – do którego uczniowie
otrzymają link w wyznaczonym terminie konkursu. Na jego podstawie komisja
konkursowa wyłoni zwycięzców.

Terminarz konkursu
Konkurs fotograficzny – uczniowie umieszczają zdjęcia w Classroomie do 30
stycznia 2021 r. Uczeń umieszcza dowolną liczbę zdjęć - każde jednak
przedstawiające inne miejsce związane z powstaniem.
Konkurs wiedzy:
Uczniowie rozwiązują test historyczny, który ocenia komisja konkursowa.
Czas przeznaczony na wykonanie testu – 40 minut (jedna godzina lekcyjna)
Termin: 28 styczeń 2021 r.(godzina zostanie podana w późniejszym terminie).
Zgłoszenia do konkursu wiedzy przyjmuje nauczycielka historii: Karolina Jarmuż
do 20 stycznia.
Każdy uczeń może wziąć udział w obu konkursach bądź w jednym.
Zapraszamy wszystkich uczniów do uczestniczenia w konkursach i uczczenia
wielkiego zrywu Wielkopolan jakim było Powstanie Wielkopolskie.

