
II GMINNY KONKURS PATRIOTYCZNY

I - ORGANIZATOR – Szkoła Podstawowa w Przejazdowie 

II. Cele konkursu:  

 Uczczenie Roku Moniuszkowskiego związanego z 200-tną rocznicą urodzin polskiego 

kompozytora Stanisława Moniuszki,

 Rozwijanie ducha patriotyzmu w dzieciach i młodzieży,

  Integracja środowiska lokalnego,

 Poszerzanie wiedzy historycznej, umiejętności artystycznych,

 Pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju,

 Promowanie własnej twórczości uczniów.

 III . Uczestnicy konkursu: 

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli gminy Pruszcz Gdański.

 IV. Regulamin konkursu 

Konkurs Patriotyczny odbywa się w trzech kategoriach: 

A – LITERACKI 

Uczestnik konkursu pisze pracę na jeden z dwóch podanych niżej tematów:

1.  Kartka z pamiętnika lub opowiadanie, w którym bohater/bohaterowie byli widzami  jednej z 
oper Stanisława Moniuszki. Akcja może toczyć się w przeszłości lub współcześnie. 

2. Kartka z pamiętnika lub opowiadanie, w którym współczesny bohater poprzez swoje 
działania i przemyślenia pokazuje, jak dziś młodzi ludzie pojmują patriotyzm.

Obowiązuje wersja elektroniczna pracy zapisana czcionką Times New Roman 12, do trzech 
stron formatu A4. 

Kategorie wiekowe:

 I kategoria wiekowa: kl. IV – VI, 

II kategoria wiekowa: kl. VII, VIII. 



Ocenie podlegać będą: zgodność z zasadami pisania wybranej formy, oryginalność pomysłu, 
znajomość faktów historycznych, poprawność językowa, dojrzałość stylu odpowiednia do wieku. 

Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac. 

B - PLASTYCZNY

Temat pracy: 

 Dla kategorii wiekowej kl. VII – VIII: Plakat zapraszający na wybraną operę Stanisława 
Moniuszki 

 Dla kategorii wiekowej kl. IV – VI – Praca plastyczna ukazująca patriotyzm w utworach 
Stanisława  Moniuszki:  postać, ubiór, przyroda, architektura, obyczaje.

 Dla kategorii wiekowej kl. 0 – III – Dowolna praca plastyczna z elementem flagi polskiej.

Format A3, technika dowolna. Mogą być wykorzystane autorskie fotografie ucznia. Prace nie 
mogą zawierać elementów sypkich i  łatwo ulegających zepsuciu. Praca nie powinna zawierać 
elementów gotowych (zakupionych). 

Ocenie podlegać będą: oryginalność, pomysłowość, estetyczne wykonanie,

Każda szkoła może zgłosić dowolną ilość prac plastycznych. 

C – MUZYCZNY 

Prezentacja dowolnej piosenki patriotycznej w języku polskim.                                                                     
Zachęcamy do skorzystania z utworów zamieszczonych w „Śpiewniku domowym” Stanisława 
Moniuszki.

Wykonują ją soliści lub duety.                                                                                                                                 
Można korzystać z podkładów instrumentalnych bez nagranego wokalu.  

 Oceniane będą: poprawność melodyczna, dykcja, ogólny wyraz artystyczny. 

Kategorie wiekowe: 

I kategoria wiekowa: kl. 0 - III 

II kategoria wiekowa: kl. IV – VI,

 III kategoria wiekowa: kl. VII, VIII

 Każda szkoła może przygotować jeden duet lub dwóch solistów w danej kategorii wiekowej.  
W dniu konkursu nie można dokonywać zamian zgłoszonego wcześniej utworu oraz wymieniać 
wykonawców solo na duety.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 7.11.2019 r. Zostaną na niego zaproszeni uczestnicy 
konkursu muzycznego oraz finaliści plastycznego i literackiego. Osoby te zaprezentują swoje prace. 



V – Termin nadsyłania prac literackich, plastycznych oraz zgłoszenia do konkursu muzycznego:          
26.10 2019 r. 

Adres nadsyłania prac plastycznych:                                                                                                                      
Szkoła Podstawowa ul. Jesionowa 8                                                                                                                     
83-021 Przejazdowo 

Adres dla prac literackich i zgłoszeń do konkursu muzycznego:                                                          
szkola@przejazdowo.pl                 

                                                                                                                                                                                      
W załączniku:                                                                                                                                                              
1) Karta zgłoszenia do konkursu                                                                                                                             
2) Zgoda na udostępnianie wizerunku


