
Harmonogram obchodów Święta Polskiej Niezapominajki:

9 maja 2017r
16.00– VI Dyktando o Pióro Wójta Gminy Klucze.

12 maja 2017r.
9.00– Rozpoczęcie XVI Edycji Święta Polskiej Niezapominajki.

9.00-10.30 – Przegląd piosenki konkursowej.

11.00– Finał XVI Edycji Święta Polskiej Niezapominajki. Prezentacja 
laureatów Gminnego Konkursu Piosenki. Wręczenie nagród. 

Ogłoszenie zwycięzcy VI Dyktanda o Pióro Wójta Gminy Klucze.

11.45 – Zakończenie XVI Edycji Święta Polskiej Niezapominajki. 

Patronat Honorowy :
Wójt Gminy Klucze Norbert Bień

Organizator:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II

ul. Zawierciańska 30

32 – 310 Klucze

tel: (032) 6428519

Patronat medialny:

„Echo Klucz”

                                    

             XVI Edycja Święta Polskiej Niezapominajki

      GMINNY KONKURS NIEZAPOMINAJKOWY

      pod hasłem:

„Uroki natury piękne
    w słowach i gestach zaklęte”.

           Klucze, 12 maja 2017r.



Gminne konkursy niezapominajkowe:

I . Dyktando o Pióro Wójta Gminy Klucze w kategorii – ucznio-
wie szkół podstawowych odbędzie się 9 maja 2017 r. o godzinie 
16.00 w auli Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach.

II .  „Śpiewamy piosenki opiewające piękno naszej ojczystej 
przyrody” - przegląd piosenki w dwóch kategoriach:

 Soliści z klas 1-3 lub zespół (maksymalnie do 3 osób)

 Soliści z klas 4-6 lub zespół (maksymalnie do 3 osób)

 Tematyka konkursu: Piękno ojczystej przyrody.
 Każda szkoła typuje jednego solistę )solistkę) z klas 1-3 oraz 

jednego solistę (solistkę) z klas 4-6, który zaprezentuje 
piosenkę podczas przeglądu

 Wykonawca:
a) przygotowuje jedną piosenkę o wyżej wymienionej tematyce,
b) mile widziana twórczość własna,
c) podkłady muzyczne należy dostarczyć w dniu imprezy na płycie 
CD wraz z opisem.

Cele konkursów:

 Wzbudzenie zainteresowania przyrodą Naszej (Małej) Ojczy-
zny.

 Uwrażliwienie na piękno natury (naszej okolicy).

 Popularyzacja piosenek o przyrodzie

 Propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci

 Rozwijanie talentów estradowych

 Kształtowanie nawyku posługiwania się poprawną polszczy-
zną.

 Rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętno-
ści ortograficznych.

Kryteria oceny:
Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- dobór repertuaru
- muzykalność  i warunki głosowe
- osobowość sceniczna uczestników
- ogólny wyraz artystyczny

Udział szkoły w konkursach należy potwierdzić elektronicznie
( przesyłając dane szkoły, imię i nazwisko uczniów oraz opiekuna) 
do 8 maja 2017r. : spklucz@op.pl

Harmonogram obchodów Święta Polskiej Niezapominajki oraz 
regulamin dyktanda znajdą Państwo na stronie szkoły: 
www.sp-klucze.pl 

Ocena prac konkursowych:

Prace konkursowe podlegają ocenie jury, wyłonionego przez   
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kluczach. 

                                               Organizator: 
Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Kluczach

                                                         
       

http://www.spklucze.pl/
mailto:spklucz@op.pl



