
Szkolny konkurs pięknego czytania

dla uczniów klas I - III

"Czytamy gawędy Simony Kossak"

Termin konkursu: 20.10.2017

Miejsce: sala korekcyjna

Cele:

• popularyzowanie twórczości Simony Kossak

• doskonalenie umiejętności pięknego czytania

• kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

Zasady uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III

• każdą klasę reprezentuje 2 uczniów

• konkurs będzie miał formę prezentacji (czytania) przez 

uczniów fragmentu dowolnej gawędy Simony Kossak

• czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut

• zgłoszenia uczniów do konkursu należy kierować do 

Bogusławy Jaskulskiej w terminie do 16.10.2017 roku

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 



Szkolny konkurs recytatorski 

pamięci Simony Kossak

"O czym szumią drzewa?"

Termin konkursu: 23.10.2017

Uczestnicy: uczniowie klas IV - VII

Miejsce: czytelnia szkolna

Cele:

• popularyzacja poezji i prozy o tematyce przyrodniczej

• doskonalenie umiejętności recytatorskich

• kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego

Zasady uczestnictwa:

• konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VII

• każdą klasę reprezentuje 2 uczniów wytypowanych przez 

nauczyciela polonistę

• konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego utworu 

poetyckiego opisującego przyrodę (I kategoria) lub 

fragmentu prozy opisującej przyrodę (II kategoria)

• kategorie będą oceniane oddzielnie

• czas prezentacji nie może przekraczać 5 minut

• poloniści zgłaszają nazwiska uczniów biorących udział  w 

konkursie do biblioteki szkolnej  do 18.10.2017 roku

Zapraszamy do udziału w konkursie!



Konkurs literacko - plastyczny

pamięci Simony Kossak

Polskie Radio Białystok oraz Dyrekcja Lasów Państwowych 

organizują konkurs literacko - plastyczny pamięci Simony Kossak. 

Zapraszamy do szkolnego etapu tego konkursu. 

Celem tego konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań 

przyrodniczych wśród dzieci, promowanie zdolności literackich i 

plastycznych, odkrycie i wspieranie talentów.

Uczniowie przygotowują (mogą to zrobić przy wsparciu rodziców) 

opowiadanie o tematyce przyrodniczej, zwłaszcza o relacjach ze 

zwierzętami. Do każdego opowiadania należy dołączyć jedną ilustrację.

Prace należy dostarczyć do 20.10.2017 r. do biblioteki szkolnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie!


