Szkolny konkurs na film
"Baw się fizyką - doświadczenia fizyczne w obiektywie"
Zapraszamy wszystkich uczniów klas VII - VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
w Brzozie do udziału w szkolnym konkursie na film „ Baw się fizyką – doświadczenia w obiektywie”.
REGULAMIN KONKURSU:
1.Organizatorzy: Nauczyciele fizyki – budynek B.
2.Konkurs jest adresowany do uczniów klas VII - VIII i klas III oddziałów gimnazjalnych Szkoły
Podstawowej w Brzozie.
4.Cele konkursu:
- Zainteresowanie młodzieży szkolnej fizyką i zachęcenie ich do udziału w różnych formach twórczej
aktywności,
- Rozwój kreatywnego myślenia młodzieży poprzez planowanie i przeprowadzanie ciekawych
eksperymentów fizycznych,
- Rozwijanie i doskonalenie umiejętności rejestrowania efektów swojej pracy na cyfrowych
nośnikach danych,
- Prezentacja doświadczeń i wykorzystanie ich w nauczaniu fizyki.
5.TERMINY:
Rozpoczęcie konkursu: 20.05.2019r.
Ostateczny termin zgłaszania filmów upływa : 05.06.2019r.
6. WARUNKI KONKURSU:
- Zainteresowani udziałem w tej rywalizacji mają za zadanie przygotować krótki film video
prezentujący przeprowadzone przez siebie doświadczenie lub doświadczenia i wyjaśnić je w oparciu o
prawa fizyczne. Film powinien być opatrzony tytułem, imieniem i nazwiskiem autora, klasą, powinien
zawierać napisy początkowe i końcowe.
- Prace konkursowe powinny być wykonane indywidualnie.
-Jedna osoba może wykonać i zarejestrować od jednego do trzech doświadczeń, przy czym każde
doświadczenie musi dotyczyć innego zagadnienia fizycznego.
- Film może być nakręcony: kamerą cyfrową, telefonem komórkowym lub aparatem fotograficznym.
- Filmy należy zarejestrować na cyfrowych nośnikach danych dvd.
- Nośnik oraz okładka każdego filmu muszą być opisane (imię i nazwisko autora, klasa i tytuł filmu).
- Po ogłoszeniu wyników konkursu najlepsze filmy zostaną upublicznione na stronie internetowej
szkoły.

7. Przy ocenie prac stosowane będą następujące kryteria: oryginalność pomysłu, stopień trudności ,
sposób prezentacji, estetyka wykonania.
8. Filmy konkursowe należy przekazać osobiście do nauczycieli fizyki: Marii Woś i Zbigniewa Smutka
na nośniku dvd.
9.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania prac konkursowych.
10.Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące konkursu prosimy kierować bezpośrednio do Marii Woś
osobiście lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału.
Maria Woś i Zbigniew Smutek

