
Konkurs literacki dla szkół podstawowych i gimnazjów w gminie Pruszcz 
Gdański na temat: 

"Polacy, których życie i działalność w czasach pokoju kształtowały oblicze 
Polski od X w. po czasy współczesne ".

  Cele konkursu:
- poszerzanie wiedzy na temat postaci historycznych, które swoją działalnością
wpływały na losy naszej ojczyzny inaczej, niż walcząc w jej obronie,
- rozbudzanie świadomości obywatelskiej i dumy z osiągnięć rodaków,
- rozwijanie talentów literackich,
- doskonalenie pisania i formatowania tekstu na komputerze.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 - klasy V i VI szkół podstawowych: forma opowiadania o wybranej postaci
historycznej (inspirowanego wiedzą o jej życiu); narratorem jest dziecko
jakkolwiek związane z ową postacią (może być ono postacią fikcyjną)

 - klasy I - III gimnazjów: forma pamiętnika, którego autor (dorastający
lub dorosły człowiek, postać fikcyjna lub inspirowana autentyczną) jest
świadkiem ważnego momentu w dziejach Polski, z którym to wiąże się działalność
zasłużonego dla kraju rodaka.

Wymagania:

Prace należy napisać na komputerze (czcionka Times New Roman 12,
interlinia 1 wers, marginesy normalne), nie powinny przekraczać 4 stron
maszynopisu. Należy je przysłać lub przywieźć do sekretariatu Publicznego
Gimnazjum w Przejazdowie w formie papierowej. Każda praca powinna być
podpisana  hasłem,  a  dane  autora  wraz  ze  zgodą  na  udział  dostarczone
w zaklejonej kopercie (z tym samym hasłem).
Po  zmianie  terminu  trwania  konkursu  -  na  prace  oczekujemy  do  12  lutego  2016
(decyduje termin dostarczenia pracy do PG w Przejazdowie osobiście lub pocztą).
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się na początku marca. Na uroczystość zostaną
zaproszeni laureaci z opiekunami.

Wszystkie prace przechodzą na własność Publicznego Gimnazjum i mogą być
opublikowane na stronie szkoły lub w postaci okolicznościowej gazetki.

Kryteria oceny prac:

   Przy ocenie będą brane pod uwagę:
- zgodność z tematem i wymaganiami,
- wiedza historyczna zgromadzona na potrzeby pisanej pracy literackiej,
- oryginalność wyboru postaci historycznej(trzeba przypomnieć uczniom, że
Polacy nie tylko walczyli w powstaniach i wojnach, ale byli też
odkrywcami,  konstruktorami,  artystami,  politykami,  dziennikarzami  itd.  i  w  ten
sposób  też  zmieniali  oblicze  naszego  kraju;  zachęcamy  do  wybierania  postaci,
o których mało się mówi, a warto o nich pamiętać)
- walory artystyczne tekstu.

Prace niespełniające kryteriów nie będą brane pod uwagę.
Oceniać będzie jury składające się z nauczycieli: języka polskiego,
historii i sztuki. 

 Nagrody:



W każdej z kategorii zostaną przyznane po 3 (atrakcyjne dla młodzieży) nagrody
i jedno wyróżnienie.


