Konkurs wiedzy o „Weselu” Stanisława Wyspiańskiego.
„Polska – to jest wielka rzecz...”
I. CELE:
Poszerzenie wiedzy o życiu i twórczości artystycznej Stanisława Wyspiańskiego.
Promowanie twórczej aktywności uczniów.
Popularyzacja twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
Doskonalenie umiejętności interpretacji utworu literackiego.
Budzenie i rozwijanie przeżyć estetycznych.
Kierowanie zainteresowaniami literackimi i rozwijanie kultury czytelniczej.

II. Przebieg
§ 1.Informacje ogólne
1.
Konkurs jest organizowany z okazji Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego oraz
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
2.
Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna i poloniści ZSTI w Elblągu.
3.
Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o Stanisławie Wyspiańskim, „Weselu” i Młodej Polsce.
4.
W konkursie biorą udział wszystkie klasy czwarte ZSTI. Konkurs odbędzie się 30.11.2017 r. w auli
szkolnej.
5.
Konkurs jest dwuetapowy.
W pierwszym etapie uczniowie poszczególnych klas wyłaniają spośród siebie drużyny, które odczytają
wylosowane wcześniej fragmenty II aktu ,,Wesela”.
Losowanie odbyło się się 5 października 2017 roku w bibliotece szkolnej.
5.
W drugim etapie uczniowie odpowiedzą na dwa losowo wybrane pytania, które skierowane będą do klas.
Gospodarze mogą pobrać od bibliotekarzy zestaw zagadnień, które będą podstawą formułowania pytań
dotyczących dramatu. Stanowią również załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
§ 2 Organizacja konkursu
1.
Konkurs odbędzie się w auli szkolnej z udziałem wszystkich uczniów klas czwartych.
2.
Rozpoczyna się od prezentacji sylwetki S. Wyspiańskiego – artysty wszechstronnego.
Następnie wyłonione wcześniej drużyny, w kolejności wylosowanych fragmentów, odczytują je. Tę część
konkursu ocenia jury złożone z: dyrektora szkoły, bibliotekarza, pedagoga i przedstawiciela SU. Oceniane
jest każde wystąpienie w skali od 1 do 6 punktów. Wyniki podane zostaną po wygłoszeniu wszystkich
fragmentów.
3.
Drugi etap konkursu polega na udzieleniu przez uczniów poszczególnych klas na dwa pytania dotyczące
S. Wyspiańskiego i „Wesela”.
Klasa ma prawo wybrać numer pytania. Po krótkiej konsultacji odpowiada jeden uczeń. Punktacja za każdą
odpowiedź od 1 do 6. Najwyżej ocenione zostaną wypowiedzi merytoryczne i wyczerpujące.
4.
Zwycięzcą zostaje ta klasa, która za oba etapy otrzyma najwięcej punktów. Wyniki ogłoszone zostaną na
zakończenie konkursu.

