Zespół Szkół w Nowej Sarzynie
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie

VIII GMINNY
KONKURS KRASOMÓWCZY

Podróże małe i duże
OPOWIADAMY O PODRÓŻACH
BOHATERÓW LITERACKICH LUB RZECZYWISTYCH

REGULAMIN KONKURSU
Organizatorami Gminnego Konkursu Krasomówczego jest dyrekcja oraz nauczyciele języka polskiego
z Zespołu Szkół (Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie) w Nowej Sarzynie
pod Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Sarzyna – Pana Andrzeja Rychla.
Cele konkursu:
● popularyzacja literatury dziecięcej i młodzieżowej,
● popularyzacja bohaterów literackich lub rzeczywistych,
● rozbudzanie zamiłowania do pięknego mówienia,
● doskonalenie umiejętności spontanicznego, poprawnego, jasnego i logicznego wypowiadania się,
● promowanie młodych talentów,
● podnoszenie wiary we własne możliwości.
Temat konkursu:
„Podróże małe i duże” - uczestnicy konkursu opowiadają o podróżach bohaterów literackich
lub rzeczywistych.
Zasady konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych – 2 reprezentantów szkoły.
2. Czas wystąpień uczestników nie może przekroczyć 5 min.
3. O kolejności wystąpień decyduje losowanie.
4. Uczestnicy konkursu mogą wystąpić w strojachoraz wykorzystać rekwizyty adekwatne
do prezentowanej opowieści.
Kryteria ocen:
1. Oceny wystąpień uczestników dokona jury powołaneprzez organizatorów konkursu.
2. Wystąpienia oceniane będą w skali 0-5 pktwedług ustalonych kryteriów:
● zgodność prezentowanych treści z tematyką konkursu,
● płynność i poprawność mówienia,
● sugestywność wypowiedzi,
● bogactwo języka,
● kontakt ze słuchaczami oraz ogólny wyraz artystyczny.

Nagrody:
1. Nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy, poświadczające udział w konkursie, dla

wszystkich uczestników i laureatów oraz ich opiekunów.
Postanowienia końcowe:
1. Konkurs odbędzie się 09 kwietnia 2019r. o godz. 90 w Zespole Szkół w Nowej Sarzynie .
2. Karty zgłoszeniowe razem z oświadczeniami należy składaćdo dnia 5 kwietnia 2019r.
telefonicznie, osobiście, elektronicznie, w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres :
Zespół Szkółw Nowej Sarzynie
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. KEN 5
37-310 Nowa Sarzyna
„Konkurs krasomówczy”
tel. (17) 2413852
e-mail spnssekretariat@wp.pl

Zapraszamy!
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