
Opublikuj własną
książkę !

Biblioteka Szkoły Podstawowej 321 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7
ogłasza

konkurs literacko – edytorski na baśń o dowolnej tematyce

Konkurs trwa od poniedziałku 14 grudnia 2015 roku do piątku 18 marca 2016 roku.

   motto: „Bez wyobraźni nie ma dobroci ani 
mądrości”

Marie von Ebner-Eschenbach

…. dlatego zapraszamy dzieci klas I-VI
do miejsca magicznego oraz w podróż do świata 
baśni.

Jak pracować nad wydaniem własnego egzemplarza książki:  
1. Wpadnij na ciekawy pomysł i zaplanuj jego realizację. 

Miejscem  akcji  może być  las. 
2. Napisz własny utwór literacki (około 100 wersów, ale nie więcej niż 200) – 

baśń w której występują  skrzaty leśne (te złośliwe i psotne, jak i te dobre) 
oraz leśne zwierzątka.

3. Przynieś swój utwór do biblioteki, aby ocenił go pod względem literackim 
nauczyciel języka polskiego . Tekst literacki powinien być napisany samodzielnie, 
ręcznie lub komputerowo.

4. Można skorzystać z konsultacji polonistycznej (p. Iwona Jelonek, p. Beata 
Jankowska) oraz z konsultacji plastycznej (p. Małgorzata Przewłocka).

5. Po konsultacji literackiej zaplanuj szatę graficzną książki (kształt, strona tytułowa). 
Książka powinna być wykonana estetycznie i w sposób trwały.             Mile widziane
są formy wykazujące samodzielność i pomysłowość.

6. Książka musi zawierać kartę tytułową na której widnieje: tytuł, autor pracy,
 rok i miejsce wydania.

7.  Jeśli planujesz ilustracje –  to super!  – technika dowolna.
8. Kartę zgłoszenia do konkursu odbierz w bibliotece i wypełnij ją.
9.  Zbliża się dzień 18 marca 2016 r! Najwyższa pora na oddawanie pracy.

Prace wezmą udział w XXIII edycji wojewódzkiego konkursu „Wydajemy własną książkę”  
organizowanym m.in. przez MDK „Muranów” w Warszawie.
Będą oceniane przez jury w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i edytorskiej. 

                  Opiekun: Monika Tomaszek, Aneta Dziedzic (kl. IV-VI),  Beata Skwarska (kl. I-III)
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