
I  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ 
WIEDZY O GMINIE NIEDRZWICA DUŻA 

CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ? 
Zespół Szkól w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii   Krajowej 

20-515 Lublin 51, tel. Fax. 081 5119125, e-mail kreznica@interia.pl  
  

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe z terenu  
Gminy Niedrzwica Duża do udziału w konkursie Czy znasz swoją gminę?, 

który odbędzie się dnia 27 lutego 2008 roku o godzinie 8.30 
 

Cel projektu: 
 budzenie zainteresowania historią małej ojczyzny oraz dumy z przynależności do 

społeczności lokalnej 
 poszerzenie wiedzy na temat historii i dnia dzisiejszego naszej gminy 
 pogłębienie umiejętności doskonalenia własnej nauki 
 szlachetne współzawodnictwo 
 rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna 
 rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody i odpowiedzialności za nią 
 

Uczestnicy: 
 Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Niedrzwica Duża.  
 

Zasady: 
Turniej będzie realizowany na trzech płaszczyznach: 

1. prezentacja drużyny i miejscowości (do 5 minut); 
2. test wiedzy o gminie (3 osobowe zespoły uczniów klas IV-VI); 
3. konkurs plastyczny (w dwóch kategoriach wiekowych: kl. I-III i kl. IV-VI, maksymalnie po 

2 prace z każdej kategorii). 
Ad. 1 Kryteria oceny prezentacji:  

 drużyny – pomysłowość, ciekawy strój, emblematy; 
 miejscowości – forma (krótki wiersz, literacki opis), oddanie specyfiki i charakteru 

miejscowości, oryginalność i piękno języka. 
Ad. 2 Trzy etapy testu: 

 pisemny, jednakowy dla wszystkich uczestników ; 
 ustny, losowanie pytań o różnym stopniu trudności; 
 rozpoznawanie miejsc na podstawie zdjęć lub czytanego opisu. 

Ad. 3 Zadanie polega na namalowaniu najpiękniejszego zakątka swojej miejscowości. Kryteria 
oceny prac:  
 technika prac: malarstwo, rysunek (farby plakatowe, pastele lub ołówek); 
 format prac: od A 4 do A 3; 
 zgodność z tematem; 
 staranność wykonania; 
 kompozycja; 
 pomysłowość. 

Prace należy dostarczyć do Szkoły Podstawowej w Krężnicy Jarej do  31 stycznia 2008 roku. 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na dołączonej karcie lub pocztą elektroniczną - 15.02.2008 r. 
 

DYREKTOR        ORGANIZATORZY 



Zagadnienia do opracowania: 
 

 Określenie położenia naszej gminy. 
 Podział administracyjny (ilość sołectw). 
 Aktualne władze. 
 Urzędy, instytucje i zakłady działające na terenie gminy. 
 Najdawniejsze dzieje osadnictwa. 
 Zabytki architektoniczne. 
 Miejsca pamięci narodowej z czasów I i II wojny światowej. 
 Ciekawe postacie związane z gminą. 
 Historia parafii z terenu gminy (czas powstania, aktualni proboszczowie, kościoły – 

wezwanie, styl architektoniczny). 
 Ciekawe stanowiska przyrodnicze i krajobrazowe. 
 Charakterystyka uprawy rolnej w  naszej gminie. 
 Przekrój zawodowy mieszkańców gminy. 
 Struktura szkolnictwa gminy (liczba szkół podstawowych, gimnazjów, patroni szkół). 
 Atrakcje turystyczne. 

 
 


