KONKURS POETYCKI O KOCIE miał na celu: stworzenie możliwości
zaprezentowania talentu literackiego, aktywizację uczniów klas I- VI,
rozwijanie ich wyobraźni,
pokazanie, że działalność literacka może być
sposobem na twórcze spędzanie czasu wolnego,
ukazanie kociej natury
i kota jako towarzysza człowieka. Utwory musiały mieć charakter autorski,
nie mogły być wcześniej publikowane bądź nagradzane na innych konkursach.
Wiersze oceniało jury w składzie: p. Renata Nawrocka (przewodnicząca),
p. Wioletta Nowak, p. Beata Konieczyńska oraz uczennica klasy V – Martyna
Błeszyńska . Członkowie jury indywidualnie oceniali każdy wiersz, przyznając
od 1do 6 punktów. Na konkurs wpłynęło 11 wierszy, jednak 2 z nich nie
podlegały ocenie ze względu na to, że były one już wcześniej prezentowane
w Internecie.
Najwięcej punktów otrzymał wiersz pt. „Kocia natura”JULII DOMAGAŁY z klasy I.
II miejsce przypadło DOMINIKOWI PRYMASOWI
z klasy VI za wiersz pt. „Urwis”
III miejsce zajęła DARIA KUPCZYK z klasy V za wiersz
pt. „Kot na rowerze”
Autorzy najwyżej ocenionych utworów otrzymali pamiątkowe dyplomy
i atrakcyjne pendrive'y w formie postaci 3 D z popularnej gry Angry Birds ufundowane przez opiekunkę koła – p. Jolantę Mortę.
Ponadto nagrodzone oraz pozostałe wiersze, które wpłynęły na konkurs
zostaną opublikowane w zbiorowym tomiku. Można je przeczytać na stronie
internetowej
szkoły.
Gratulujemy
wszystkim
młodym
poetom,
a szczególnie tym nagrodzonym!!!
Koło dziennikarskie

PUNKTACJA WSZYSTKICH WIERSZY BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONKURSIE

Ilość
Imię i nazwisko

Klasa

Tytuł wiersza

uzyskanych pkt

Julia Domagała

I

„Kocia natura”

22 pkt

Julia Domagała

I

„Kot jako towarzysz

17,5 pkt

człowieka”
Mateusz Kupczyk

II

„Kot łasuch”

18 pkt

Kinga Prymas

III

„Koci zwyczaj”

19 pkt

Daria Kupczyk

V

„Kot na rowerze”

19 pkt

Daria Kupczyk

V

„Kot w papilotach”

17 pkt

Sandra Adamska

V

„Super gość”

19 pkt

Sandra Adamska

V

„Taki jestem”

18 pkt

Dominik Prymas

VI

„Urwis”

21 pkt

UWAGA!!!
Zwycięzcę III miejsca ustalono po dodatkowym głosowaniu przez jury.
W dogrywce, w którym wzięły udział wiersze, które uzyskały po 19 pkt,
zwyciężył wiersz pt. „Kot na rowerze” Darii Kupczyk.

