KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI I KONKURS WIEDZY
"ŚWIĘTY STANISŁAW KOSTKA - PATRON MŁODYCH"
Rok 2018 jest obchodzony w Kościele w Polsce jako Rok Świętego Stanisława
Kostki. Co ma dzisiaj do zaproponowania ten odległy patron młodych, chłopak z XVI
stulecia - młodzieży XXI wieku?
Mottem życiowym św. Stanisława Kostki były słowa „…Do wyższych rzeczy jestem
stworzony…”. Wpatrzeni w postać św. Stanisława, mobilizujmy siebie samych i tych,
z którymi na co dzień żyjemy, przebywamy czy modlimy się, aby nie bali się
wymagać od nas i od siebie „rzeczy większych”. Konkurs nasz, niech będzie więc
okazją do pogłębienia refleksji na temat wartości i prawd którymi żył św. Stanisław.
Cele konkursu:




Włączenie się w obchody 450 rocznicy śmierci św. Stanisława Kostki.
Inspiracja młodzieży do refleksji nad wyborami dokonywanymi w życiu i wartościami,
którymi się kieruje.
Pobudzenie kreatywności.

Regulamin konkursu:
Konkurs plastyczny dla klas 1-4
Uczniowie wykonują pracę plastyczną p.t: "Śladami Św. Stanisława Kostki", która
przedstawia wybrane wydarzenie z życia świętego. Format pracy A 4 lub A 3, technika
dowolna. Pracę należy wykonać według jednego z następujących zestawów:





Dzieciństwo (dom i szkoła)
Wybór drogi życiowej
Determinacja w osiągnięciu celów
Wartości według których kształtował swoje postępowanie

Kryteria oceny prac plastycznych:
- estetyka oraz samodzielność wykonania pracy
- trafność i poprawność ukazania tematu pracy
- oryginalność i pomysłowość

Konkurs wiedzy dla klas 5-6
Uczniowie biorą udział w konkursie wiedzy o życiu i czasach Św. Stanisława Kostki. Konkurs
będzie przebiegał w dwóch etapach:
- etap I to pytania ogólne dla wszystkich uczestników konkursu
- etap II dotyczy uczestników, którzy zdobędą przynajmniej 8/15 punktów. W tym etapie
odbędzie się losowanie 3 pytań.
Konkurs literacki dla klas 7-8
Uczniowie piszą pracę literacką n. t. "Jak mogę naśladować św. Stanisława Kostkę?"
(max. 3 strony maszynopisu, czcionka 12).
Terminy: Konkurs wiedzy odbędzie się 15 listopada 2018 r., na 9 godzinie lekcyjnej w sali
48.
Prace plastyczne oraz literackie należy składać u nauczycieli religii do 12 listopada b.r.
Nagrody: I miejsce - dyplom i nagroda, II miejsce - dyplom, III miejsce - dyplom oraz
wyróżnienia - dyplom.
Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w konkursie!
Zespół nauczycieli religii

