
PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY/KONKURS 

dla uczniów KLAS IV – VI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 137 W ŁODZI 

 

1. Projekt/konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi.  

2. Cele konkursu:  

 popularyzacja wiedzy na temat  Szkoły Podstawowej nr 137 w Łodzi i jej Patrona 

 kształtowanie właściwych postaw uczniów opartych o najwyższe wartości 

 propagowanie czytelnictwa wśród uczniów 

 rozwijanie wyobraźni uczniów i doskonalenie umiejętności pisania wybranych  form 

wypowiedzi pisemnych (opis, wywiad, dziennik) 

 posługiwanie się piękną i poprawną polszczyzną 

 budzenie i rozwijanie aktywności artystycznej i wrażliwości estetycznej 

 doskonalenie umiejętności formatowania tekstów, tworzenia prezentacji, obróbki 

filmów 

 rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną 

 wykorzystanie wiedzy w praktyce 

3. Sposób przeprowadzenia konkursu:  

 prace wykonywane są indywidualnie lub grupowo w wersji papierowej i elektronicznej. 

 każdy uczestnik lub grupa może zgłosić doprojektu/ konkursu jedną pracę. 

 prace powinny być wykonane w odpowiednim programie i zapisane: 

 - uczniowie klas IVz rozszerzeniem *.doc, *.docx lub *.odt (edytory tekstu) 

-uczniowie klas V z rozszerzeniem *.doc, *.docx lub *.odt (edytory tekstu), *.ppt, *.pptx 

(prezentacja)  

-uczniowie klas VI z rozszerzeniem  *.avi lub *.mp4  

według następującego wzoru: (kategoria, szkoła, imię i nazwisko autora pracy) 

klasa_4_sp137_jan_kowalski.ppt 

4. Miejsce i termin składania prac:  

 Zapisane prace należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca 2016 roku do 

nauczyciela informatyki – Mariusza Rudzińskiego (prezentacje filmy) i nauczycieli języka 

polskiego (prace pisemne). 

 Dozwolone jest elektroniczne przesłanie pracy na adres: sp137@retsat1.com.pl 

 Rozstrzygnięcie projektu/konkursu do dnia 22 marca 2016 roku, prezentacja nagrodzonych 

prac nastąpi podczas akademii poświęconej patronowi szkoły  

mailto:sp137@retsat1.com.pl


prof. Aleksandrowi Kamińskiemu oraz podsumowującej Festiwal Piosenki Harcerskiej i  

Turystycznej. 

 W trakcie uroczystości zostanie zaprezentowana najlepsza prezentacja w poziomie klas 4 i 5 

oraz film klasy 6  

5.  Tematy projektów: 

 Klasy 4 – opis budynku mojej szkoły (praca w edytorze tekstu, czcionka Times New 

Roman, rozmiar czcionki: tytuł – 14 pogrubiona, pozostała część pracy - 12, 

minimum 1,5 strony A4, tekst wyjustowany) 

 Klasy 5 – wywiad z Aleksandrem Kamińskim – patronem mojej szkoły(praca w 

edytorze tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki: tytuł – 14 

pogrubiona, pozostała część pracy - 12, minimum 2 strony A4, tekst wyjustowany) 

oraz prezentacja. 

 Klasy 6 – Kilka dni z życia bohatera w czasie II wojny światowej – kartki z dziennika. 

Zadaniem uczniów jest wcielenie się w jednego z bohaterów podanych książek i 

opisanie wojennej rzeczywistości w 1 osobie. Praca literacko-plastyczna oraz 

multimedialna z wykorzystaniem zasobów biblioteki: 

1. Dorota Combrzyńska – Nogala, „Bezsenność Julki”, Wyd. Literatura, Łódź 2012 

2. M. Kowaleczko – Szumowska, „Fajna ferajna”. Wyd. Bis, Warszawa 2015 

Język polski, plastyka: 

Praca w formie zeszytu – dziennika pisana z punktu widzenia dziecka żyjącego w czasie II 

wojny światowej. Ocenie podlega zgodność z tekstem, poprawność stylistyczna, językowa, 

ortograficzna oraz szata graficzna. 

Informatyka: 

Ocenie podlega wykorzystanie narzędzi edytora tekstu, programu do prezentacji i 

tworzenia filmów, właściwe użycie czcionki, rozmiaru i rozmieszczenia tekstu oraz 

prawidłowy dobór elementów graficznych.  

Każda praca powinna zawierać bibliografię (źródła wykorzystanych w pracach informacji 

elektronicznych i papierowych). 

6.Prace oceniane będą przez komisję w składzie: Mirosława Dębska – nauczyciel historii , Mariusz 

Rudziński – nauczyciel informatyki, Małgorzata Jędrzejewska, Agnieszka Kaczmarek, Marta Lesień, 

Małgorzata Kapuścińska – nauczyciele języka polskiego, Joanna Mrowińska – nauczyciel historii, 

Aleksandra Łysień – nauczyciel plastyki 

7. Na zwycięzców konkursu czekają nagrody rzeczowe, wszyscy otrzymają ocenę z projektu  

Organizator zastrzega sobie prawo do  interpretacji regulaminu. 

Udział w projekcie jest obowiązkowy! 

Decyzja komisji oceniającej jest nieodwołalna.  

Akceptacja powyższego regulaminu wiąże za sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu 

promocji szkoły. 


