I Szkolny Konkurs Krasomówczy
„Polecam Ci książkę…”
Organizatorzy i adresaci konkursu:
Organizatorem konkursu są nauczyciele bibliotekarze Zespołu Szkół
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 2 w Białymstoku.
Patronat nad konkursem objęła Dyrekcja ZSOMS Nr 2 w Białymstoku.
Konkurs adresowany jest do uczniów SP nr29 wchodzącej w skład ZSOMS Nr2.
Prace będą oceniane w 2 kategoriach wiekowych:
- klasy 1 – 4,
- klasy 5 - 8.

Zadanie konkursowe:
Zadaniem uczestników jest nagranie max. 3-minutowego filmiku, w którym
będą zachęcać swoich rówieśników do sięgnięcia po wybraną książkę z naszej
biblioteki, zakupioną w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Nie narzucamy żadnych ram wypowiedzi, nie musi to być typowa recenzja.
Ważna jest skuteczność wystąpienia.

Cele konkursu:
1.
2.
3.
4.

Promowanie czytelnictwa wśród uczniów SP29.
Promocja książek zakupionych w ramach NPRC.
Pielęgnowanie umiejętności posługiwania się piękną, poprawną polszczyzną.
Kształtowanie umiejętności formułowania dłuższych wypowiedzi na zadany
temat.
5. Stworzenie możliwości prezentowania talentów i uzdolnień dzieci i
młodzieży.

Warunki uczestnictwa w konkursie:
1. Nagrany film (max. 3 minuty) należy przesyłać na adres:
biblioteka@zsoms2.edu.pl (jeśli rozmiar nie przekracza 25 MB)
lub (jeśli przekracza 25 MB)
wgrać na swój dysk konta gsuite i udostępnić dla biblioteka@zsoms2.edu.pl
2. Do wysłanego filmu należy dołączyć skan załącznika ze zgodą rodziców na
udział w ww. konkursie.
3. Na początku filmu przedstawiamy się – podajemy swoje imię, nazwisko i
klasę oraz tytuł i autora książki, o której będziemy mówić.
4. Filmy ze zgodą przesyłamy do końca lutego 2022 tj. 28.02.2022.
Ogłoszenie wyników nastąpi do dn. 15.03.2022.
Nagrody:
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają cząstkowe oceny celujące z j. polskiego.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe: gry planszowe, książki i
drobne upominki.
Jury:
W skład jury wchodzą nauczyciele bibliotekarze i nauczyciele języka polskiego.
Kryteria oceniania:
- zgodność prezentowanych treści z tematyką,
- bogactwo języka wypowiedzi,
- płynność wypowiedzi i poprawność językowa,
- intonacja,
- kontakt z odbiorcami,
- kreatywność

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

(w razie problemów z przesłaniem filmu można zgłosić się po pomoc do
nauczyciela informatyki P. Tomasza Włodarczyka)

