W ramach obchodów
Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych
zapraszamy do udziału w XV edycji konkursu:

„Aforyzmy i myśli o książce w interpretacji plastycznej”

REGULAMIN KONKURSU
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I - III oraz klas IV- VIII.
2. Cele konkursu:
 Pogłębianie umiejętności rozumienia aforyzmów.
 Rozwijanie wyobraźni, spostrzegawczości i wrażliwości estetycznej
wśród dzieci i młodzieży.
 Pogłębianie umiejętności wypowiadania się w formie plastycznej.
 Zachęta do tworzenia prac plastycznych, których inspiracją jest książka.
3. Każdy uczestnik może oddać jedną pracę plastyczną ilustrującą wybrany
aforyzm lub myśl o książce.
4. Aforyzmy i myśli o książce mające stanowić inspirację do prac plastycznych
podano w załączniku. Załącznik nr 1 przeznaczony jest dla klas I-III, załącznik
nr 2 dla klas IV – VIII.
5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką.
6. Format prac dla uczniów klas I - III: A4 lub A3.
7. Format prac dla uczniów klas IV – VIII: A3 lub A2.
8. Praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie dane autora:
imię i nazwisko, klasę oraz numer wybranego aforyzmu lub myśli o książce.
9. Prace konkursowe należy składać u nauczyciela plastyki lub w bibliotece
szkolnej do dn. 27.11.2020r.
10.Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody książkowe.

„Aforyzmy i myśli o książce” (edycja XV)
2020/2021
Załącznik 1
DLA KLAS I-III

1. „Książka jest jak ogród noszony w kieszeni.”
przysłowie chińskie

2. „W bibliotece z książek na półkach, trąbią słonie, kuka kukułka, kwitnie
paproć, krzyczą Indianie, szumią żagle na oceanie."
Krystyna Wodnicka

3. „Powieści – to rodzaj cukierków. Lubią je wszyscy ludzie o zdrowych
zamiłowaniach… .”
William Makepeace Thackeray

„Aforyzmy i myśli o książce” (edycja XV)
2020/2021
Załącznik 2
DLA KLAS IV - VIII

1.

„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi
minionych czasów.”
Kartezjusz

2. „Książka jest pasem ratunkowym samotności."
Roman Gómez de la Serna

3. „Kiedy otwierasz książkę, wkraczasz jakby do teatru: najpierw kurtyna,
odsuwasz ją i przedstawienie się zaczyna.”
Gornelie Funke „Atramentowe serce”

4. „Książka to sen, który trzymasz w rękach.”
Neil Gaiman

5. Powieści – to rodzaj cukierków. Lubią je wszyscy ludzie o zdrowych
zamiłowaniach.
William Makepeace Thackeray

