
„O nauki! O człowieku!                                                            

Wielka mądrość, wielkie imię (…)” 
                     Adam Mickiewicz „Tukaj albo próby przyjaźni” 
 

Regulamin  Konkursu   

            W kręgu „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza 

 
Cel główny konkursu: 
przybliżenie uczniom sylwetki i twórczości Adama Mickiewicza, ze szczególnym uwzględnieniem  wybranych   
„Ballad i romansów” w związku z ogólnopolską akcją Narodowego Czytania 
 

I. Organizator Konkursu     -     Szkoła Podstawowa nr 11 w Mielcu 

II.  Patronat Konkursu         -     Europoseł Tomasz Poręba 

 

III. Założenia konkursu 
Konkurs ma na celu: 
- kształtowanie postawy kreatywności oraz umiejętność wybierania dobra pośród zła 
- zachęcanie do stosowania różnorodnych środków artystycznych w celu wyrażania swoich  przeżyć  i  
twórczego przedstawiania poetyckich obrazów 
- uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata przyrody, ludzi 
- promowania   młodych talentów 
         IV. Uczestnicy konkursu 
W konkursie mogą brać udział uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 11 w Mielcu. 
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: 
       - kategoria - klasy 4 - 6 
 napisanie krótkiego wiersza, rymowanki, hasła  zachęcającego  do czytania   i wykonanie  oprawy 
plastycznej do ballady „Pani Twardowska” lub „ Powrót taty”.      
Wiersz, rymowanka, hasło  wraz z ilustracją powinny być umieszczone na jednej kartce formatu A3 lub A4 
dowolna techniką. 
        - kategoria klasy  7 - 8 
Wykonanie prezentacji multimedialnej dotyczącej życia i twórczości Adama Mickiewicza                  lub 
ciekawe a zarazem pouczające przedstawienie 3 wybranych ballad A. Mickiewicza ( np. „Powrót taty”, 
„Pani Twardowska”, Świtezianka” ) 
         V. Terminy 
1.Podpisane prace należy składać do sali 85 do pani Moniki Kuroń lub pani Magdaleny Rumak-
Markowskiej do dnia 13 września 2022. 
2.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  podczas obchodów Narodowego Czytania 2022r. –                    16 
września 2022 w SP 11 w Mielcu. Wystawa prac będzie udostępniona przy sali 85. 

VI. Zasady uczestnictwa 

I.a.i.1. Każda praca  powinna być podpisana – imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel - opiekun 
2. Jury konkursu powołane przez organizatora dokona oceny i wybierze najlepsze prace, które zostaną 
nagrodzone. 
3.Wiersze  i ich oprawa plastyczna będą ocenione pod względem oryginalności, pomysłowości, wartości 
artystycznych, wartości językowych. 
4. Prezentacje multimedialne prosimy przesyłać na adres email: jpsp11mielec@gmail.com Powinny zawierać 
od 15 do 20 slajdów tematycznie związanych z wybranym tematem - poprawnych merytorycznie oraz 
wykazujących się nowoczesną technologią informatyczną. 

mailto:jpsp11mielec@gmail.com

