GMINNY KONKURS LITERACKI
„OPOWIEŚĆ WIGILIJNA
WIERSZEM I PROZĄ”

CELE KONKURSU:
- umożliwianie uczniowi zdolnemu rozwijania zainteresowań i predyspozycji,
- rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia,
- zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze,
- rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów,
- rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i estetykę
języka,
- dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy
wypowiedzi,
- wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym,
interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym),
- promowanie osiągnięć uczniów.

USTALENIA OGÓLNE:
Konkurs Literacki „Opowieść wigilijna wierszem i prozą” jest skierowany do uczniów szkół
podstawowych (kl. IV-VII) i gimnazjum w gminie Jonkowo.
Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialny jest nauczyciel organizujący – Izabela
Kędzierzawska, Iwona Szymańska.
Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na stronie
internetowej szkoły i wysłane do poszczególnych szkół w wersji elektronicznej.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody.

TEMAT KONKURSU:
Konkurs Literacki „Opowieść wigilijna wierszem i prozą” skupia się na tematyce

związanej z

bożonarodzeniową atmosferą, podkreśla magię i wyjątkowość utrwalonych w kulturze tradycji wigilijnych.

FORMY KONKURSOWE:
Formy epickie: opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika.
Formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz.

TERMIN I ZASADY ZGŁASZANIA:
Chętni uczniowie składają prace u swojego nauczyciela polonisty do dnia 4 grudnia 2017 roku.

WYMAGANIA KONKURSOWE:
Złożone prace epickie nie powinny przekraczać 2 kartek formatu A-4 .
Formy wypowiedzi należy napisać ręcznie (pamiętając o estetyce zapisu) lub komputerowo, czcionką
Times New Roman (12).
Utwory liryczne i epickie powinny spełniać cechy rodzaju literackiego, do którego należą.
Oceniane będą: wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość merytoryczna,
kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- stylistyczna, bogactwo słownictwa,
środków stylistycznych, estetyka pracy.
PRZEBIEG KONKURSU:
Konkurs jest jednoetapowy.
Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
Prace uczniów będą sprawdzane przez wykładowców wydziału humanistycznego UWM. Najlepsze trzy
prace w dwóch kategoriach wiekowych (szkoła podstawowa i gimnazjum) zostaną nagrodzone. Ich
treść pojawi się na stronie internetowej naszej szkoły, a artykuł o zwycięzcach w lokalnej prasie.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 12 grudnia 2017 roku o godzinie 9.00 (wtorek) w trakcie
zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej we Wrzesinie Poranka Literackiego
połączonego z przedświątecznym kolędowaniem. Na uroczystość zapraszamy wszystkich uczestników
konkursu wraz z opiekunami. Będzie to doskonała okazja, aby posłuchać twórczości młodych literatów,
spotkać interesujących ludzi, spędzić czas w miłej i przyjaznej atmosferze.

PROGRAM „PORANKA LITERACKIEGO”
–

krótka prelekcja przewodniczącej komisji konkursowej poetki, literatki, naukowca,

pracownika UWM dr hab. Anity Frankowiak,
–

prezentacja najlepszych utworów uczniowskich,

–

poczęstunek,

–

wspólne kolędowanie, recytacje wierszy przygotowane przez Szkolne Koło Teatralne

„Maska”,
–

wręczenie nagród i dyplomów.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres izami16@wp.pl lub pod nr 501251304
ORGANIZATOR: Izabela Kędzierzawska, Iwona Szymańska

