
Akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 
w Polskiej Szkole w Portsmouth - sobota 10 listopada 2018 

 
I. Konkurs recytatorski “Polska niepodległa wierszem malowana” pamięci tych, którzy polegli za Ojczyznę 

(wiersze/ pieśni/ piosenki o walce, wojnie, niepodległości). 
II. Konkurs na przebranie/ strój/stylizacje (np. na marszałka Piłsudskiego, twórców/ poetów Wielkiej 

Emigracji, postaci z okresu międzywojennego czy żołnierzy walczących za Polskę w okresie powstań i 
wojen). 

 
Cele konkursu: 
 

● Zainteresowanie dzieci tematyką historyczną 
● Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych 
● Promowanie idei niepodległości i wolności 
● Promowanie wśród dzieci utworów poetyckich poruszających tematykę walki i odzyskania przez Polskę niepodległości 
● Pielęgnowanie tradycji obchodów polskich świąt państwowych 
● Pobudzanie kreatywności oraz zachęcanie do własnych poszukiwań 

 
Uczestnicy: 
 
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły. 
 

A. Część recytatorska podzielona jest na kategorie wiekowe: 
- 4-6 lat 
- 7-8 lat 
- 9 + 

 



B. W części konkursu na strój/ przebranie uczestnicy nie są podzieleni są na kategorie jak powyżej.  
 
 
Warunki uczestnictwa: 
 
A. Uczestnik zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela swojej klasy do dnia 3 listopada. Należy podać tytuł wiersza/ piosenki, 
którą chce się zaprezentować na akademii. 
Podczas występu na akademii 10 listopada uczestnik prezentuje wybrany przez siebie utwór z pamięci. Prosimy o przyniesienie kopii swojego 
utworu,co będzie pomocne, gdyby trzeba było podpowiedzieć dziecku. Dzieci chętne do zaprezentowania wiersza, a które z powodu tremy lub 
trudności językowych wola odczytać wybrany przez siebie tekst, są również zaproszone. 
Dzieci, które chcą zaprezentować piosenkę mogą mieć podkład z muzyką (zorganizowane we własnym zakresie i przyniesiona na nośniku 
pamięci do szkoły minimum tydzień przed akademia w celu sprawdzenia zgodności ze sprzętem szkolnym). 
 
B. Dzieci prezentujące strój/ przebranie/ próbę odwzorowania postaci z czasu utraty przez Polskę niepodległości i walki o jej odzyskanie, 
powinny wiedzieć za jaką postać są przebrane i czym owa postać zasłynęła (jaka była jej rola w drodze do odzyskania niepodległości). 
 
Ocena jury: 
 
W skład Jury wchodzą nauczyciele szkoły. 
Jury podczas oceny uczestników będzie zwracało uwagę na: 

A. dobór repertuaru, interpretację i ogólny wyraz artystyczny w przypadku recytacji/ śpiewu (czy czytania) 
B. pomysłowość, oryginalność, zgodnośc z epoka, którą dziecko chce reprezentować a także wiedzę na temat prezentowanej postaci  

 
Nagrody: 
 
Na zwycięzców czekają  nagrody.  Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom. 
 
 


