I LO

I Liceum Ogólnokształcące
im. W. Broniewskiego w Świdniku
KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

Konkurs adresowany jest do uczniów klas pierwszych I LO im. Władysława Broniewskiego
w Świdniku. Odbędzie się 7 lutego 2019 r. na terenie szkoły.
Celem konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetki patrona szkoły, popularyzacja wiedzy o szkole
i jej tradycji oraz integracja zespołów klasowych poprzez realizację wspólnego zadania.

Przebieg konkursu:
Każda klasa wybiera dwie reprezentacje:
Pierwszy zespół:
A. przygotowuje prezentację multimedialną na wylosowany przez siebie temat, dotyczący
życia i twórczości Władysława Broniewskiego (powinna ona zawierać max.10 slajdów).
B. przedstawia publicznie, wykorzystując metody dramowe połączone z odpowiednimi
rekwizytami, wybrane treści z prezentacji, korzystając ze wsparcia pozostałych członków
klasy, których zadaniem będzie dopingowanie w dowolnej artystycznej formie (np.
transparent, piosenka, gra na instrumencie). Doping klasy ma stanowić tło do
prezentowanych scenek.
Kryteria oceny prezentacji i jej dramowego przedstawienia:
•

poprawność merytoryczna

•

technika wykonania prezentacji multmedialnej

•

oryginalność przedstawienia dramowego na forum publicznym

•

zgodny z koncepcją prezentacji i nieszablonowy doping

Terminy:
19.11.2018 – losowanie tematów przez reprezentantów klas
07.02.2019 – publiczna prezentacja na forum szkoły – sala gimnastyczna I LO
07.02.2019 – konkurs wiedzy o Patronie na platformie Kahoot, miejsce – sala gimnastyczna I LO

Drugi zespół (trzyosobowy):
A. Przygotowuje się merytorycznie do konkursu wiedzy o Patronie szkoły, korzystając
z zamieszczonej poniżej bibliografii.
B. uczestniczy w konkursie na platformie Kahoot, w trakcie której każdy uczestnik odpowiada
na pytania związane z życiem i twórczością Władysława Broniewskiego.

Kryteria oceny konkursu wiedzy:
•

każdy uczestnik odpowiada na 10 pytań z zakresu życia i twórczości W. Broniewskiego

•

wygrywa zespół, który zdobędzie najwyższą liczbę punktów

Zakres zagadnień do przygotowania do Konkursu:
1. Podróże
2. Wojskowość
3. Kobiety w życiu Broniewskiego
4. Trudne chwile/traumy
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