
CUDZE  CHWALICIE,     SWEGO NIE ZNACIE …

 

Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia  

i Nauczyciele Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu  

zapraszają uczniów klas VI-VIII i Gimnazjum 

do wzięcia udziału w interdyscyplinarnym konkursie 

„MOJE ZACZERNIE” 

Cele konkursu: 

- poznawanie historii miejscowości poprzez aktywne działanie  

- wzmacnianie postaw patriotycznych i więzi  z „małą ojczyzną” 

- ukazanie młodemu pokoleniu wartości historycznych ich miejsca urodzenia 

Tematyka konkursu: 

- Najciekawsze miejsca mojej miejscowości – spacer z kamera po Zaczerniu (np. 

części wsi i obiekty fizjograficzne – Skotnia, Podedwór, Żabiniec, Podkościele, itp;  

budowle – np. kościół, kapliczki, Dom Kultury, browar, itp.) 

- Zaczerskie instytucje i organizacje  – np. Muzeum Regionalne, Towarzystwo 

Przyjaciół Zaczernia, OSP, Orkiestra Dęta, parafia, szkoła, itp.) 

- Ciekawi ludzie – zaczernianie, którzy pisali historię swoimi czynami 

- Zaczernie w ważnych momentach naszych dziejów  



Formy prac konkursowych: 

- praca literacko – historyczna: opis, opowiadanie, reportaż, biografia, 

- praca o charakterze multimedialnym: folder, przewodnik, film, prezentacja 

- praca plastyczna: album, rysunek, plastyczne formy przestrzenne 

Prace mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy (zespół może liczyć do 3 

osób).  

Ocena pracy 

- oryginalność w realizacji tematu 

- poprawność merytoryczna 

- wartość estetyczna 

- prace mają mieć charakter samodzielny, w przypadku wykorzystywania elementów 

prac lub prac innych autorów należy podać wykaz literatury, autora, ew. zgodę na 

wykorzystywanie (dotyczy przede wszystkim zdjęć i treści zamieszczonych w 

internecie) 

Prace muszą zawierać imię i nazwisko ucznia oraz klasę. 

Przystąpienie do konkursu oznacza zgodę na wykorzystanie pracy do  publicznej jej 

prezentacji.   

Terminy: 

- prace należy składać do dnia 10.03.2019 roku u nauczycieli Zespołu Szkół im. Armii 

Krajowej – p. Ewy Kłeczek – Walickiej i p. Jana Beresia 

Nagrody: 

- nagrody o charakterze rzeczowym ufundowane przez Zespół Szkół im. Armii 

Krajowej w Zaczerniu, Towarzystwo Przyjaciół Zaczernia 

- możliwość uzyskania oceny celującej (jako oceny cząstkowej wpisanej do dziennika 

w II półroczu bieżącego roku szkolnego) z jednego z niżej wymienionych przedmiotów: 

język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, plastyka 


