
Fun, fantasy, fantastyka, czyli fantastyczny  

Tydzień Języka Polskiego 

23-27 kwietnia 2018 

Fantastyczny poniedziałek 

 Fantastyczny konkurs wiedzy o języku polskim dla fantastycznych klas z SP nr 164 

Bajeczny  wtorek 

 2 X F, czyli fantastyczna frazeologia - konkurs  dla kl. 4-7 i 2-3  gimnazjum 

 Przysłowia też są  fantastyczne - konkurs  dla kl. 1-3 

Baśniowa środa 

 Fantastycznie porywający konkurs wiedzy o mitologii dla uczniów kl. 4-7 i gimnazjum 

 Bajkowo, legendarnie, mitycznie, czyli literatura fantastyczna w  obrazie i słowie - konkurs 

drużynowy  

Magiczny czwartek 

 Korowód  fantastycznych bohaterów, przemarsz ulicami osiedla Kurdwanów,  godz. 13 

 „Czucie i wiara silniej mówi do mnie…”- Kawiarenka Poetycka, godz. 18 

Nadzwyczajny  piątek 

  Niezwykła Ortograficzna Corrida, czyli wszyscy walczą z bykami - konkurs dla uczniów kl. 1-7  

i gimnazjum 

Zachęcamy także  do uczestnictwa w niesamowitych konkursach: 

iterackim: 

- konkurs na autorską baśń lub legendę 

Plastyczno-literackim: 

- konkurs na projekt okładki do książki fantastycznej, legendy, baśni, 

mitu, powieści fantasy 

Prace składamy u polonistek do 17 kwietnia!! 

 

Niech fantazja będzie z Wami!  

 



 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literackiego 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej 

 w Krakowie  

organizowanego w ramach Tygodnia Języka Polskiego  2018 

 

Konkurs na autorską legendę lub baśń 

 1.Cele konkursu: 

Umożliwianie uczniowi rozwijania zainteresowań i predyspozycji . 

Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości. 

Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.  

Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.  

Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i 

etykę 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. 

2. Ustalenia ogólne: 

Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny. W etapie szkolnym konkursu mogą brać 

udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem. 

 Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialne są nauczycielki  polonistki. 

Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczane na 

stronie internetowej szkoły :www.szkolanazaret.pl  w zakładce konkursy. 

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i  nagrody. 

 3. Temat konkursu: 

Konkurs literacki poświęcony jest promowaniu uczniowskich talentów poprzez ukazanie ich 

możliwości literackich. 

Tytuł konkursu  : W krainie mojej wyobraźni… 

4. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz klas 

gimnazjalnych. 

http://www.szkolanazaret.pl/


 

5.  Termin i zasady zgłaszania  się uczestników do udziału w konkursie: 

Prace należy składać u pań polonistek   do dnia 23 IV 2018 r.  

6. Formy konkursowe: 

      Formy epickie: legenda, baśń 

      7.  Wymagania konkursowe: 

      Prace epickie nie powinny przekraczać 2 stron  formatu A-4. 

Formy wypowiedzi należy napisać komputerowo, czcionką Times New Roman (12). 

Oceniane będą : wybrana przez ucznia forma literacka, realizacja pomysłu, zawartość 

merytoryczna , kompozycja, poprawność ortograficzna, interpunkcyjna, językowo- 

stylistyczna, bogactwo słownictwa, środków stylistycznych, estetyka pracy. 

8. Przebieg konkursu: 

 Konkurs jest jednoetapowy. 

 Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu 

uczniów. 

 Formy wypowiedzi będą oceniane w swojej kategorii gatunkowej. 

 Wybrane zostaną 3 najlepsze prace oraz prace wyróżnione. 

 Liczba uczestników nie jest określona, do konkursu mogą przystąpić wszyscy 

zainteresowani uczniowie. 

9. Ogłoszenie wyników: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na  szkolnej tablicy ogłoszeń, nazwiska laureatów 

pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich 

prace. 

10.  Laureaci konkursu - nagrody: 

Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników, przewidziane są nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Regulamin Szkolnego Konkursu Literacko- Plastycznego 

              dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 164 im. bł. Franciszki Siedliskiej 

 w Krakowie 

 organizowanego w ramach Tygodnia Języka Polskiego 2018 

1. Organizatorem konkursu są nauczyciele  poloniści Szkoły Podstawowej  nr 164               

im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie.  

2. Konkurs jest otwarty dla wszystkich uczniów klas I-VII szkół podstawowych oraz klas 

gimnazjalnych. 

3. Cele konkursu: 

- ukazanie preferencji czytelniczych uczniów 

- rozwijanie zainteresowań  

- wyrażanie siebie poprzez sztukę 

- doskonalenie umiejętności plastycznych 

- wprowadzenie uczniów w atmosferę zdrowej rywalizacji. 

4. Każdy z uczestników konkursu  powinien dostarczyć do pań polonistek pracę będącą 

projektem okładki wybranej przez siebie książki fantastycznej, mitu, legendy, baśni, 

bajki. Praca musi zawierać dane autora  - imię, nazwisko, klasa. 

5. Praca plastyczna powinna w ciekawy  i twórczy sposób zachęcać do czytania i wybrania 

książki fantastycznej, legendy, mitu, baśni, bajki . Oceniana będzie dbałość o szczegóły i 

pomysł 

6. Technika wykonania  pracy- dowolna, format A-4. 

7. Prace należy dostarczać do  23 IV 2018 roku .   

8. Ogłoszenie wyników : 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  na szkolnej tablicy ogłoszeń. Nazwiska laureatów 

pojawią się na stronie internetowej naszej szkoły , tam także zaprezentowane zostaną ich 

prace. 

9. Laureaci konkursu - nagrody : 

Ilość miejsc nagrodzonych zależy od ilości uczestników, przewidziane są nagrody 

rzeczowe i dyplomy. 


