
 Konkurs szkolny „Nasz Patron – Adam Mickiewicz” 

 

 

1. Organizator: 

 Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi Im. Adama Mickiewicza. 

 

2. Cele konkursu: 

 Popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży życia i twórczości Adama Mickiewicza 

 Odkrywanie indywidualnych zainteresowań oraz talentów uczniów i ich twórcze wykorzystanie 

 Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji 

 Uwrażliwianie na piękno słowa i obrazu 

 

3. Regulamin konkursu 

 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII 

 Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach: 

a) dla uczniów klasy I: konkurs plastyczny „Portret Adama Mickiewicza” 

-portret patrona szkoły  należy wykonać na formacie A4 , dowolną techniką plastyczną 

b) dla uczniów klas II-III: konkurs literacki „Jak przygotowywał się do Świąt Bożego Narodzenia Adaś 

Mickiewicz?”: 

- forma pracy literackiej: opowiadanie, 

- wskazówki: Jakie zadania, miał do wykonania przed świętami mały Adaś? 

Na jakie przyjemności związane ze świętami czekał Adaś?  

- wskazana pomoc Rodzica przy wyszukiwaniu informacji 

c) dla uczniów klas IV-VIII: konkurs literacki „Jak wyglądała wigilia w rodzinnym domu Adama 

Mickiewicza?”: 

 - forma pracy literackiej: opis 

 

4. Jury powołane przez organizatora konkursu przy ocenie prac będzie brało pod uwagę: 

 w kategorii praca plastyczna: pomysłowość i estetyka wykonania 

 w kategorii praca literacka klasy II-III: bogactwo i różnorodność treści dotyczących okresu świątecznego w życiu 

Adama Mickiewicza, estetyka pracy, poprawność językowa opowiadania, ilość zdań od 8 do 15 

 w kategorii praca literacka klasy IV-VIII: bogactwo i różnorodność treści dotyczących świąt Bożego Narodzenia 

w życiu Adama Mickiewicza, przejrzystość kompozycji, poprawność językowa oraz walory estetyczne, ilość słów 

od 100 do 150 – prace z klas IV-V, ilość słów od 200 do 250  - prace uczniów z klas VI-VIII 

 

5. Termin składania prac 13 grudnia 2019r. w bibliotece szkolnej. 

 

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18  grudnia 2019r. 

 

7. Nagrody: 

 autorzy najlepszych prac otrzymują nagrody książkowe i dyplomy 

 

8. Najlepsze prace plastyczne i najlepsze prace literackie uczniów zostaną zaprezentowane  

na wystawie podczas tegorocznego Święta Patrona 

 

ZAPRASZAMY  UCZNIÓW I RODZICÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE! 

 


