Szkolny Konkurs Plastyczny
O PAPIEŻU
ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II
organizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II
we Florynce
Patronat obejmują:
 Proboszcz Parafii Florynka – Ks. mgr Mariusz Tomaka SCJ
 Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
Pani mgr Małgorzata Strytyńska
I.

we

Florynce

–

Temat konkursu:

Święty Jan Paweł II w oczach dziecka „Wstańcie, chodźmy”
Hasło „Wstańcie, chodźmy” ma przypominać 40 lecie pielgrzymki
Papieża do Polski w 1979 roku i książkę napisaną
przez Jana Pawła II w 2004 roku pod tym samym tytułem.
I pielgrzymka Jana Pawła II do Polski odbywała się w dniach od 2 do 10 czerwca 1979 r.
pod hasłem „Gaude Mater Polonia” („Raduj się Matko Polsko” – hymn ku czci
św. Stanisława ze Szczepanowa). Papież odwiedził Warszawę, Gniezno, Częstochowę,
Kraków, Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim.
2 czerwca na Placu Zwycięstwa w Warszawie Papież wygłosił przemówienie, w którym
padły słowa: „Wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja, Jan Paweł II, Papież.
Wołam z całej głębi tego Tysiąclecia, wołam w przeddzień Święta Zesłania, wołam
wraz z Wami wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi”.
„Ludzie mieli zawsze do mnie bezpośredni dostęp, otwarte drzwi dla wszystkich”.
„Boża miłość nie nakłada na nas ciężarów, których nie moglibyśmy unieść ani nie stawia nam
wymagań, którym nie moglibyśmy sprostać. Jeśli wzywa, przychodzi z konieczną pomocą”.
Jan Paweł II
„Wstańcie, chodźmy”.

II. Cele konkursu:
 Przybliżenie uczestnikom postaci Papieża Polaka – Świętego Jana Pawła II.
 Przygotowanie do obchodów XIX Dnia Papieskiego pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”
 Propagowanie wśród uczniów Osoby i nauki Ojca Świętego.
 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów uzdolnień plastycznych oraz umiejętności
wyrażania przemyśleń i refleksji w obrazie.
III. Regulamin konkursu:
 Konkurs przeznaczony jest dla przedszkolaków, uczniów klas I – VIII oraz oddziałów
gimnazjalnych.
 Swoje przemyślenia i refleksje związane z tematem konkursu uczniowie mogą wyrazić
w pracy plastycznej.
 Organizator przyjmuje wyłącznie prace indywidualne.
 Prace
plastyczne
–
technika
dowolna
bez
elementów
odpadających.
Przedszkolaków i uczniów klas I – III obowiązuje format A4 pozostałych uczniów
format A3.
 Każda praca powinna być podpisana imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 Termin składania prac: 14 maja 2019 r.
 Ocena prac zostanie dokonana dnia 15 maja 2019 r. przez Komisję powołaną przez
Dyrektora Szkoły.
 Przy ocenie prac Jury będzie brało pod uwagę:
- wartość artystyczną prac,
- oryginalność,
- zgodność z tematem,
- estetykę pracy.
 Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas akademii w Święto Patrona Szkoły.

Zapraszamy do udziału!

