
KONKURS  RECYTATORSKI 

POEZJA  KAROLA  WOJTYŁY  I  WIERSZE  

O JANIE  PAWLE  II 
 

Organizator konkursu : Publiczna Szkoła Podstawowa  im.  Jana Pawła II  
w Kliczkowie Wielkim 
 Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
 
CELE KONKURSU: 

 rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych 
życiem i działalnością Papieża św. Jana Pawła II, 

 kultywowanie pamięci o Papieżu św. Janie Pawle II, 

 promowanie młodych talentów. 
 

1. Uczestnik prezentuje jeden utwór autorstwa Karola Wojtyły lub innego 
autora o Janie Pawle II. 
 

2. Recytacja powinna odbywać się bez użycia mikrofonu oraz bez elementów 
inscenizacyjnych (rekwizytów, kostiumów itp.). 
 

3. Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut. 
 

4. Ustalony został jeden schemat kryteriów oceny recytacji: 

 do 10 pkt za dobór utworów 

 do 5 pkt za każdy utwór – dykcja 

 do 5 pkt za każdy utwór – tempo 

 do 5 pkt za każdy utwór – intonacja 

 do 5 pkt za każdy utwór – zrozumienie wymowy utworu 

 do 5 pkt za każdy utwór – ogólne wrażenie 
 

5. Razem uczestnik może otrzymać maksymalnie 60 punktów (bez ułamków). 
 

6. Wygrywa uczestnik, który otrzymał największą liczbę punktów. 
 

7. Termin konkursu: 12 października 2020 rok. 



KONKURS PLASTYCZNY 
 „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA” 

  

Organizator  konkursu -  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II   
w Kliczkowie Wielkim 
Konkurs adresowany jest do dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół 
podstawowych 
 
CELE KONKURSU: 

 rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci inspirowanych 
życiem i działalnością Papieża św. Jana Pawła II; 

 kultywowanie pamięci o Papieżu św. Janie Pawle II; 

 promowanie młodych talentów. 
 
Prace konkursowe będą oceniane w  trzech kategoriach: 
 
- kategoria I:   dzieci przedszkolne 
- kategoria II:  klasy I - III szkoły podstawowej 
- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej 
 
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodnie z tematem: 
„Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (postać, życie, działalność  św. Jana 
Pawła II) 
 
Techniki i format wykonania prac: 
      - malarstwo 
      - rysunek 
      - wydzieranka, wyklejanka, kolaż 
      - format pracy: A3 
 
Każdą pracę  należy czytelnie podpisać na odwrocie, podając dane autora pracy: 
imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę i adres szkoły oraz imię 
i nazwisko opiekuna. 
 
Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Termin składania prac do 12 października 2020r. 



KONKURS ,, LISTY DO ŚW. JANA PAWŁA II” 

 

Organizator konkursu : Publiczna Szkoła Podstawowa  im.  Jana Pawła II  
w Kliczkowie Wielkim 
Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych 
 

 CELE KONKURSU: 
 zachęcenie do prezentowania własnych umiejętności literackich, 
 popularyzowanie twórczości św. Jana Pawła II, 
 rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. 

 
 Adresaci konkursu: 
Uczniowie kl. IV-VIII  i  I- III szkoły podstawowej 
 
 Zasady uczestnictwa: 
1. Należy napisać list otwarty skierowany do św. Jana Pawła II. 
2. Objętość listu nie powinna przekraczać jednej strony podaniowej  

(A4, czcionka 12) 
3. Prace będą przyjmowane tylko drukiem.  

 
 Kryteria oceniania: 

 twórczy charakter utworu, 
 wykorzystanie myśli, sentencji, nauk św. Jana Pawła II, 
 poprawność stylistyczna i językowa. 
  

Każdą pracę  należy czytelnie podpisać na odwrocie, podając dane autora pracy: 
imię, nazwisko, wiek (klasę), dokładną nazwę i adres szkoły oraz imię 
i nazwisko opiekuna. 
 
Do każdej z prac należy dostarczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. 
Termin składania prac do 12 października 2020r. 
 
 


