
 W dniach 6 - 10 czerwca 2022 r. zapraszamy Wszystkich 
na Tydzień z Noblistą: od Sienkiewicza do Tokarczuk. W tym czasie
 przewidujemy szereg polonistycznych atrakcji. 

PONIEDZIAŁEK: Dzień Sienkiewicza: Zostań sienkiewiczowskim bohaterem!
-konkurs na przebranie za ulubionego bohatera powieści Sienkiewicza

WTOREK: Dzień Reymonta: Zmagania z “Chłopami”
-dyktando - fragment powieści Władysława Reymonta “Chłopi”, dla uczniów
klas I -III, VI - VIII, jak również dla nauczycieli :)

ŚRODA: Dzień Miłosza: Pamięć poety
-konkurs recytatorski: wiersze Czesława Miłosza lub dowolny utwór autorstwa
polskiego poety

CZWARTEK: Dzień Szymborskiej: Nic dwa razy…
-kawiarenka poetycka “Portret noblisty”

PIĄTEK: Dzień Tokarczuk: "Czuły narrator..."
-konkurs literacki: dowolna forma wypowiedzi będąca nawiązaniem do terminu
Olgi Tokarczuk “Czuły narrator” - dla klas VI - VIII
- konkurs plastyczny na projekt statuetki Literackiej Nagrody Nobla (na papierze
lub w 3D) dla klas I-III i IV-V

Zapraszamy również do udziału w konkursie bibliotecznym "Poznaj nauczyciela
swego po książkach jego" oraz na “Przerwę na czytanie”: na podwórku
szkolnym można będzie posłuchać fragmentów twórczości polskich noblistów
literackich.

Regulaminy, godziny konkursów i inne szczegóły - PONIŻEJ. 
Zapraszamy wszystkich miłośników "polaka" i nie tylko :) do udziału 
w Tygodniu Języka Polskiego!

                                                                                            Wasi poloniści 

                                                                                                               

Tydzień Języka
Polskiego



 
REGULAMIN KONKURSU 

 „ZOSTAŃ SIENKIEWICZOWSKIM BOHATEREM!” 

Konkurs organizowany jest ramach Tygodnia Języka Polskiego.
 

Jest adresowany do uczniów klas I –VIII.

Cele konkursu :
 

rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży;
uwrażliwienie na piękno literatury polskiej;

popularyzacja prozy wśród dzieci i młodzieży;
rozwijanie uzdolnień twórczych. 

Termin konkursu:

Konkurs będzie miał miejsce 6.06.2022r. , podczas pierwszego dnia Tygodnia 
z Noblistą. Pokaz i prezentacja odbędą się w sali teatralnej naszej szkoły  6.06.22r. 
o godzinie 11.00.
Uczeń powinien przebrać się za wybranego bohatera z twórczości Henryka
Sienkiewicza.
Podczas pokazu powinien krótko zaprezentować postać, za którą się
przebrał.

Nagradzane są 3 pierwsze miejsca, przewidziane są wyróżnienia.
Uczniowie są oceniani w 2 kategoriach wiekowych: kl. 1-4, 5-8.

 Kryteria oceny:
- pomysłowość

- wkład pracy
-zgodność z treścią utworu

-oryginalność wyboru bohatera
-sposób zaprezentowania postaci

- ogólne wrażenie estetyczne
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!



 
 

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORKIEGO
 „PAMIĘĆ POETY” 

 
 
 

Konkurs organizowany jest ramach Tygodnia Języka Polskiego.
 

 Jest adresowany do uczniów klas I -VIII.
 

Cele konkursu :
 

-rozwijanie kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży
                    -uwrażliwienie na piękno literatury polskiej

-popularyzacja poezji i prozy wśród uczniów
-rozwijanie uzdolnień twórczych i doskonalenie umiejętności recytatorskich

-rozwijanie uzdolnień teatralnych
 

Terminy konkursu:
Zgłoszenia do 7.06.2022 r. u nauczycieli polonistów lub wychowawców (kl. I-III) 

osobiście lub za pośrednictwem Librusa. 
 

Przesłuchanie  uczniów odbędzie się w sali teatralnej naszej szkoły  
8.06.22r. o godzinie 9.00.

Uczeń powinien przygotować na konkurs jeden utwór poetycki autorstwa 
Czesława Miłosza lub innego polskiego poety. Czas recytacji powinien wynosić 

nie więcej niż 5 min. 
 

Nagradzane są 3 pierwsze miejsca, przewidziane są wyróżnienia.
Uczniowie są przesłuchiwani w 3 kategoriach wiekowych: kl. 1-3, 4-6 i 7-8.

 
 

 Kryteria oceny recytacji:
- dobór repertuaru

 - interpretacja tekstu 
 - bezbłędne opanowanie pamięciowe utworu 

 - staranna wymowa 
 - właściwa modulacja głosu i tempo wygłaszanego tekstu 

 -oryginalność występu
  Kostium i rekwizyty nie mają wpływu na ocenę jury.

 
 

                         ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!
 
 
 



Regulamin szkolnego konkursu z okazji
 

TYGODNIA JĘZYKA POLSKIEGO  - DZIEŃ TOKARCZUK  ,,Czuły narrator” 
 

CELE KONKURSU
 

- Propagowanie twórczości literackiej.
- Rozwijanie umiejętności literackich. 

- Uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego. 
 

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 

1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas 6-8. 
2. Do konkursu przyjmowane są prace:

 
a) formy epickie: opowiadanie, kartka z pamiętnika, kartka z dziennika, bajka, legenda (min. 200 słów),

formy liryczne: dowolny pod względem gatunkowym i wersyfikacyjnym wiersz,
gatunki publicystyczne: artykuł, esej, felieton (min. 200 słów),

b) napisane w języku polskim,
c) dotąd niepublikowane.

 
Jeśli praca jest dostarczana w formie wydruku, ma określoną formę: standardowy margines: 2,5 cm,

nagłówek i stopka: 1,5 cm, czcionka: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5.
 

3. Każdy z uczestników może dostarczyć tylko jedną pracę.
4. Złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją nadesłanej pracy.

 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na

potrzeby przeprowadzenia konkursu. 
 

TERMIN SKŁADANIA PRAC
 

Każdy uczestnik oddaje podpisaną pracę poloniście lub przesyła na jego adres mailowy do piątku – 10
czerwca 2022 r.,  do godz. 15:00.

 
KRYTERIA OCENY PRAC

                                                        1. Zgodność z tematyką konkursu – inspiracją 
                                                                                            dla uczestników konkursu będzie tytuł książki Olgi Tokarczuk

„Czuły narrator”. 
                                           2. Oryginalność i samodzielność pracy.

                                                                             3. Poprawność językowa, ortograficzna i stylistyczna.
 

                          WYNIKI KONKURSU I NAGRODY
 

                                                                              Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 15 czerwca 2022 r. 
                              Nagrodzone prace zostaną również

                                                       umieszczone na szkolnej stronie internetowej. 
 

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie!



Regulamin konkursu bibliotecznego
„Poznaj nauczyciela swego po książce jego”

 
 
 
 
 

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8.
 

2. Konkurs odbędzie się w „Tygodniu Języka Polskiego” między 6 a 10 czerwca.
 

3. Każdego dnia o godzinie 900 na korytarzu obok biblioteki będą się pojawiać opisy
nauczycieli. Codziennie będzie ich przybywać.

 
4. Zadaniem uczniów jest odgadnąć, kto ukrywa się pod opisem.

 
5. Odpowiedzi należy udzielać na specjalnie do tego celu przygotowanych kartkach

dostępnych w bibliotece. 
 

6. Wypełnione karty konkursowe należy wrzucić do urny znajdującej się w bibliotece do
godziny 1400.

 
7. Przez cały tydzień pojawi się 26 opisów, a więc uczestnik przez cały tydzień może

zdobyć maksymalnie 26 punktów.
 
 

8. Uczniowie, którzy zbiorą najwięcej punktów, otrzymają nagrody książkowe.
 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY :)
 
 



Konkurs plastyczny
na projekt statuetki

Literackiej Nagrody Nobla
klasy 1-3, 4-5

rozwijanie wrażliwości, kreatywności i umiejętności plastycznych,
promowanie twórczości plastycznej uczniów
wyłonienie najlepszych projektów statuetki
wystawa prac

Konkurs adresowany jest do uczniów klas 1-5
Konkurs będzie oceniany w kategoriach:

Uczestnicy wykonują projekt statuetki w formie przestrzennej 3D
z dowolnych materiałów lub płaskiej (na kartce technicznej A4)
Prace należy składać u wychowawców klas 1-3 i u nauczyciela

Pracę należy czytelnie podpisać podając

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 czerwca 2022 r.
Komisja Konkursowa będzie oceniała projekty według

Konkurs organizowany w ramach Tygodnia Języka Polskiego

Termin składania prac: 10.06.2022r.
Cele:

Warunki uczestnictwa:

                        -klasy 1-3      -klasy 4-5

      plastyki p. Joanny Dywan (kl. 4,5)

                  -imię, nazwisko i klasę autora pracy,

       następujących kryteriów:
    a) pomysłowość projektu i technika wykonania
    b) estetyka i walory artystyczne

Projekty będą eksponowane w przestrzeni szkolnej.

Zapraszamy do udziału


