Harmonogram Tygodnia Humanistycznego 4-8kwietnia2016r.
1.
Przedsięwzięcie: szkolne czytanie w ramach akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom"
Cel: rozwijanie zainteresowań czytelniczych
Czas realizacji: 4.04.2016r.
Organizator: Lidia Stefanowicz
2.
Przedsięwzięcie: test ogólnoszkolny ,,Czy znasz Jana Brzechwę?”
Cel: utrwalanie wiedzy o patronie szkoły
Czas realizacji: 4.04.2016r., 5. godzina lekcyjna 11.40-12.25
Organizator: wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach IV-VI
3.
Przedsięwzięcie: konkurs recytatorski, wiersze Jana Twardowskiego
Cel: promowanie wiedzy o twórczości poety, rozwijanie talentów, promowanie poezji
Czas realizacji: 4.04.2016r.,poniedziałek, godz. 12.40
Organizator: Agata Siwiec
4.
Przedsięwzięcie: turniej ,,Mistrz Brzechwiarz”
Cel: promowanie wiedzy o życiu i twórczości Jana Brzechwy
Czas realizacji:14.04.2016r., godz. 14.20
Organizator: Katarzyna Kuchta
5.
Przedsięwzięcie: konkurs ortograficzny
Cel: promowanie umiejętności poprawnego pisania, wyłonienie reprezentantów do
międzyszkolnego konkursu ortograficznego
Czas realizacji: 7.04.2016r.,czwartek,godz.13.30
Organizator: Agata Siwiec
6.
Przedsięwzięcie: konkurs plastyczny ,,Portret Jana Brzechwy"
Cel: rozwijanie uzdolnień plastycznych
Czas realizacji: wystawa całotygodniowa
Organizator: Sylwia Trzeciak
7.
Przedsięwzięcie: konkurs wiedzy o dawnym Stargardzie
Cel: propagowanie wiedzy na temat historii Stargardu i regionu
Czas realizacji: 7.04.2016r.,godz.14.20
Organizator: Monika Szauman

Test ogólnoszkolny,, Czy znasz Jana Brzechwę?”
Cel główny: propagowanie twórczości Jana Brzechwy
i utrwalanie podstawowych wiadomości o patronie.
Regulamin testu:
1. Do testu przystępują wszyscy uczniowie klas IV-VI.
2. Test pisany będzie przez wszystkich 04.04.2016r. o godzinie 11.40
3. Prace sprawdzają wychowawcy i wyłaniają dwie osoby
z klasy, które będą ją reprezentować podczas turnieju ,,Mistrz Brzechwiarz”.
4. Wszyscy uczniowie za test otrzymują ocenę.
5. Poprawie podlegają oceny dopuszczające
i niedostateczne otrzymane przez uczniów klas IV.
organizator: Katarzyna Kuchta

REGULAMIN
SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO
KL. IV-VI 2016 ROK

I. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU:
1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas IV-VI.
2. Przewidywalny termin konkursu: 7.04.2016r.
3. Podczas eliminacji szkolnych uczniowie rozwiążą w obecności komisji test
ortograficzny.
4. Na wykonanie zadań testu ortograficznego przeznacza się 60 minut.

II. CELE KONKURSU:
1. Rozpoznanie i wyłonienie w zespołach klasowych tych uczniów, którzy wykazują
szczególne uzdolnienia i zamiłowania ortograficzne.
2. Nakłanianie do dbałości o poprawność ortograficzną i piękno mowy ojczystej.
3. Rozwijanie zainteresowań i umiejętności poprawnościowych.
4. Utrwalanie znajomości materiału ortograficznego kl. IV-VI.
5. Zwrócenie uwagi na konieczność dbałości o estetykę wypowiedzi.
organizator: Agata Siwiec

Czwartek, 07 kwietnia 2016 r.
KONKURS WIEDZY O DAWNYM STARGARDZIE

Regulamin konkursu:
1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy chętni uczniowie z klas 4-6
2. Maksymalna liczba uczestników to 20 osób (decyduje kolejność zgłoszeń)
3. Test będzie składał się z 20 pytań otwartych
4. Na rozwiązanie przewidziane jest 40 minut
5. Uczestnicy będą pisali test w sali nr 3 o godzinie 14.20
6. Wyniki zostaną ogłoszone po zakończeniu konkursu
Cel główny:
Propagowanie wiedzy na temat historii Stargardu i regionu, pogłębienie zainteresowań tą
tematyką wśród uczniów; sprawdzenie wiedzy uczniów na temat znajomości legend
związanych z miastem, znajomości zabytków architektury oraz najważniejszych wydarzeń
w historii Stargardu.

Zakres tematyki konkursu:
- historia miasta od osadnictwa do 1989 roku
- zabytki architektury świeckie i sakralnej
- zmiany w wyglądzie fortyfikacji miejskich na przestrzeni lat
- najwybitniejsze postacie związane ze Stargardem
- legendy związane ze Stargardem, jego histoią i zabytkami
Organizator: Monika Szauman

czwartek 14 kwietnia 20016r.
Turniej o tytuł „Mistrza Brzechwiarza”
Cel główny: Promowanie wiedzy o życiu i twórczości Jana Brzechwy.
Regulamin turnieju:
1. W turnieju udział biorą finaliści testu ,,Czy znasz Jana Brzechwę?” – po dwie osoby
z klas IV - VI.
2. Turniej odbędzie się w sali nr 4 o godz. 14.20
3. Uczniowie przygotowują się do konkursu na podstawie materiałów opracowanych
przez nauczycieli j. polskiego.
4. Turniejowe zmagania oceniać będzie komisja w składzie:
Agata Siwiec i Katarzyna Kuchta
5. Wyniki turnieju zostaną ogłoszone na apelu podsumowującym Tydzień
Humanistyczny.

organizator: Katarzyna Kuchta

