Harmonogram obchodów „Dnia Języka Polskiego”
21 lutego przypada Światowy Dzień Języka Ojczystego.
Z tej okazji uczniowie klas I - VIII naszej szkoły wezmą udział w wielu konkursach
i zabawach związanych z językiem polskim.

Klasy I - III
Klasy pierwsze:
Konkurs: „Znawca bajek i baśni”.
Zasady konkursu: konkurs składa się z dwóch części: wiedzy i umiejętności.
Część pierwsza: Komisja przygotuje dla zespołów zestawy pięciu obrazków bohaterów
z baśni i bajek. Przedstawiciel każdego zespołu będzie losował zestaw. Następnie w czasie
3 minut zespoły będą musiały ustalić odpowiedzi. Komisja kolejno podejdzie do każdego
zespołu, a uczniowie podadzą nazwę naszkicowanej na kartce postaci oraz tytuł bajki czy
baśni, w której jest bohaterem. Wygra ten zespół, który odgadnie więcej postaci i poda
tytuły bajek czy baśni, w których one występują.
Punktacja: 1 punkt za nazwanie bohatera i 1 punkt za podanie tytułu baśni czy bajki,
z której on pochodzi. Łącznie będzie można zdobyć w tej części konkursu 10 punktów.
Część druga: grupa wybierze jeden obrazek i wspólnie go pokolorują w czasie
nieprzekraczającym 5 minut.
Punktacja: 1 punkt za ciekawy dobór barw i 1 punkt za estetykę pracy.
Łącznie będzie można zdobyć w tej części konkursu 2 punkty.
W konkursie „Znawca bajek i baśni.” można zdobyć 12 punktów. Wygra ten zespół, który
uzyska największą liczbę punktów. W sytuacji niemożności rozstrzygnięcia konkursu
nastąpi dogrywka. Zespoły otrzymają historyjki obrazkowe np. "Kot w butach", z jednym
niepasującym obrazkiem (np. Calineczka itp.), które w czasie 3 minut będą musieli ułożyć
zgodnie z treścią baśni.
Wychowawcy wyznaczą do konkursu międzyklasowego trzy dwuosobowe zespoły.
Odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie laureatów konkursu
międzyklasowego są: Elżbieta Mikołajczak, Ania Ptak

Klasy drugie:
Konkurs ,,Mistrz kaligrafii".
Zasady konkursu:
Z eliminacji klasowych (sposób wyboru dowolny) wychowawcy wyznaczą do konkursu
międzyklasowego dwoje uczniów. Konkurs polegać będzie na kaligraficznym przepisaniu
przez uczestników wydrukowanego tekstu.
Odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie laureatów konkursu
międzyklasowego są: Barbara Rosik, Dorota Malcherek
Klasy trzecie:
Konkurs ,,Mistrz ortografii".
Zasady

konkursu: z eliminacji klasowych (sposób wyboru dowolny) wychowawca

wybierze do konkursu międzyklasowego maksymalnie sześcioro uczniów. Uczestnicy będą
pisali dyktando.
Odpowiedzialne za przygotowanie, przeprowadzenie i wyłonienie laureatów konkursu
międzyklasowego są: Dorota Zelek, Dorota Kasprzak

Klasy IV- VIII
Klasy czwarte:
Konkurs „Mistrz zabaw językowych”.
Zasady konkursu:
W konkursie udział wezmą uczniowie, którzy otrzymali za pierwsze półrocze z języka
polskiego co najmniej ocenę bardzo dobrą. Konkurs będzie polegał na napisaniu 45minutowego testu, który wyłoni mistrza zabaw językowych. Test przygotuje i oceni
Arkadiusz Kaczmarek. W tym konkursie nie ma zakresu materiału, który uczniowie mają
opanować tzn. podchodzą do niego z tzw. ,,marszu".
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu międzyklasowego są:
Ania Lisek, Katarzyna Maciejak, Grażyna Konopka-Dworniczak,
Dorota Kempa, Anna Kaczmarek

Klasy piąte:
Konkurs ,,Mistrz czytania wspak”.
Zasady konkursu: w konkursie weźmie udział maksymalnie troje uczniów z każdej klasy
piątej wytypowanych przez wychowawców. Uczestnicy będą czytali wyrazy napisane
wspak. Wygra ten uczeń, który najszybciej przeczyta podane od tyłu wyrazy.
Odpowiedzialne za przeprowadzenie i wyłonienie laureatów konkursu
międzyklasowego są: Romana Szkaradek, Małgorzata Kędzia
Klasy szóste:
Konkurs „Mistrz frazeologizmów”.
Zasady konkursu: w konkursie udział wezmą uczniowie, którzy otrzymali na pierwsze
półrocze z języka polskiego co najmniej ocenę bardzo dobrą. Uczestnicy konkursu napiszą
45-minutowy test, który wyłoni mistrza frazeologizmów naszej szkoły. Test przygotuje
i oceni Arkadiusz Kaczmarek. W tym konkursie nie ma zakresu materiału, który
uczniowie mają opanować tzn. podchodzą do niego z tzw. ,,marszu".
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu międzyklasowego są:
Agnieszka Pietrula, Elżbieta Kusztelak
Klasy siódme:
Konkurs „Mistrz gramatyki”.
Zasady konkursu: w konkursie udział wezmą uczniowie, którzy otrzymali na pierwsze
półrocze z języka polskiego co najmniej ocenę bardzo dobrą. Uczestnicy konkursu napiszą
45-minutowy sprawdzian, który wyłoni mistrza gramatyki. Sprawdzian przygotuje i oceni
Arkadiusz Kaczmarek.
Zakres materiału do sprawdzianu:
1. Głoska, litera, sylaba.
2. Części mowy i części zdania.
3. Rodzaje zdań.
4. Słowotwórstwo.
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu międzyklasowego są:
Mirosława Olszak, Mirosława Ciesielska, Anna Bielerzewska

Klasy ósme:
Konkurs „Mistrz ortografii".
Zasady konkursu: w konkursie udział wezmą uczniowie, którzy otrzymali na pierwsze
półrocze z języka polskiego co najmniej ocenę bardzo dobrą. Uczestnicy konkursu napiszą
sprawdzian, w którym będą mieli podane wyrazy i trzeba będzie wstawić w wykropkowane
miejsce odpowiednią, brakującą literę. Test przygotuje i oceni Arkadiusz Kaczmarek.
Odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu międzyklasowego są:
Małgorzata Kędzia, Karolina Banaszczak, Jolanta Krenz
ZASADY KONKURSÓW:
1. Konkursy międzyklasowe muszą być organizowane po lekcjach uczniów.
Termin i miejsce ustalą nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie danego konkursu.
2. Uwaga!!! We wszystkich konkursach wyróżniamy troje uczniów określając miejsca
tzn. pierwsze, drugie i trzecie.
3. Za przygotowanie konkursów międzyklasowych w klasach I-III odpowiedzialne są osoby
wyznaczone w harmonogramie obchodów „Dnia Języka Polskiego”.
4. Zadania konkursowe dla klas IV - VIII przygotuje organizator i przekaże
je nauczycielom odpowiedzialnym za przeprowadzenie danego konkursu.
5. Wychowawcy klas I - III i klas piątych dostarczą do 8 lutego listę uczestników
konkursów

międzyklasowych

swojej

klasy

nauczycielom

odpowiedzialnym

za przeprowadzenie danego konkursu. Wychowawcy klas czwartych, szóstych,
siódmych oraz ósmych przekażą do 6 lutego za pomocą dziennika elektronicznego
Arkadiuszowi Kaczmarkowi liczbę uczestników danego konkursu.
6. W nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019r. nauczyciele odpowiedzialni
za przeprowadzenie danego konkursu międzyklasowego przekażą organizatorowi
,,Dnia Języka Polskiego" wyniki konkursów, a do 15 lutego 2019r. napisane przez
uczniów prace (klasy czwarte, szóste, siódme i ósme).

Informacje dodatkowe:
Na korytarzu szkolnym zostanie przygotowana okolicznościowa gazetka.
Wychowawcom klas I - VIII zostaną przesłane pocztą elektroniczną materiały dotyczące
poprawnego i pięknego mówienia i pisania, które będzie można wykorzystać
na spotkaniach z rodzicami. Są one także dostępne dla wszystkich zainteresowanych
na stronie internetowej szkoły w zakładce ,,Dla rodziców".
Wychowawcy klas I - III na swoich zajęciach, natomiast wychowawcy klas IV-VIII
na godzinach wychowawczych zapoznają uczniów z historią obchodów Światowego
Dnia Języka Ojczystego, która zostanie przesłana im pocztą elektroniczną.
Podsumowanie „Dnia Języka Polskiego” odbędzie się na apelu, na którym laureatom
konkursów zostaną wręczone dyplomy i medale.

Organizator: Arkadiusz Kaczmarek

