GMINNY KONKURS MITOLOGICZNY
„Bliżej Olimpu”
SKOCZÓW 2009

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie mitologicznym
organizowanym przez SP nr 8 w Zespole Szkół nr 1 w Skoczowie.

Cele konkursu:
Budzenie i rozwijanie zainteresowań kulturą antyczną.
Nawiązanie kontaktów i współpracy między szkołami.
Prezentacja swojej wiedzy i umiejętności innym uczniom.
Uświadomienie uczniom wpływu mitologii na współczesny język.

Regulamin konkursu:
Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej.
Przebieg Konkursu – pokaz i ocena: 
a) prezentacji multimedialnych,
b) miniatur teatralnych,
c) plakatów oraz
d) wiedzy uczestników – prezentowanej w czasie quizu mitologicznego.
	Szkoły przygotowują:
a) krótką prezentację multimedialną na temat mitologii (informacje podstawowe dot. pojęć mit, mitologia, mitologii różnych narodów, ze szczególnym uwzględnieniem mitologii greckiej – jako tematu konkursu) – czas prezentacji z komentarzem do 10 minut;
b) miniaturę teatralną na podstawie dowolnego mitu (czas trwania do 10 minut), która zostanie zaprezentowana w ramach konkursu;
c) plakat związany z przygotowanym przedstawieniem.
	Szkoły zgłaszają zespół trzyosobowy, który weźmie udział w quizie mitologicznym (mogą znaleźć się w nim osoby występujące w scence teatralnej).

Reprezentacja szkoły – aktorzy, zespół - winna liczyć nie więcej niż 8 osób.
	Wytypowane osoby zgłaszają się na konkurs pod opieką nauczyciela.

Termin nadsyłania wypełnionych kart zgłoszeń do dnia 03.04.2009r. na
adres:     ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
SZKOŁA PODSTAWOWA nr 8
ul. Gustawa Morcinka 20
43-430 Skoczów
Tel:  033 479-30-20
Fax: 033 479-30-29

Termin konkursu, który odbędzie się w ZS nr1 na Górnym Borze -12.05.2009r. godz. 9.00.
Przewidywany czas trwania imprezy – ok. 3,5 – 4 godziny.
	Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Uczestników będzie oceniać komisja powołana przez organizatorów.
	 Najciekawsze prace przygotowane w ramach konkursu zostaną wykorzystane jako materiały pomocnicze do zajęć lekcyjnych. Każda ze szkół uczestniczących w konkursie zainteresowana materiałami multimedialnymi będzie mogła otrzymać ich kopię.
Relacja z konkursu zostanie przedstawiona w lokalnych mediach, także w Internecie – adresy internetowe zostaną podane po konkursie. 
	Wszelkie informacje - pod nr telefonu 033-479-30-20,
ew. drogą elektroniczną: bogna.sikorowska@wp.pl.
Regulamin konkursu zostanie zamieszczony na stronie internetowej http://4c.sikorowska.net/kategorie/konkurs-mitologiczny/ .

Zakres materiału:
Bogowie greccy ( i ich rzymskie odpowiedniki), herosi, ludzie, czyli:
- pochodzenie bogów, 
- bogowie olimpijscy – ich zajęcie, cechy, atrybuty, otoczenie oraz rzymskie odpowiedniki (Zeus, Hera, Apollo, Artemida, Hermes, Hefajstos, Afrodyta, Hades, Posejdon, Ares, Atena, Hestia)
- inni bogowie, herosi, ludzie, czyli: Prometeusz, Tanatos, Temida, Eros, Hypnos, Helios, Dionizos, Narcyz, Herakles, Tezeusz, Syzyf, Midas, Tantal, Dedal i Ikar, Orfeusz i Eurydyka, Pegaz.
(na podstawie Mitologii J. Parandowskiego, Mitów Greków i Rzymian W. Markowskiej).
	Homer: Iliada i Odyseja – informacje podstawowe dot. treści i bohaterów. 
	Frazeologizmy pochodzące z mitologii greckiej.


