Marzyciele,
do piór

!

Weź udział w 3. edycji największego ogólnopolskiego
konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych
i zadebiutuj w prawdziwej książce
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Przeczytaj konkursowe zadanie, a właściwie...
prośbę od jednego z naszych jurorów:
Moi drodzy, potrzebuję pomocy! W czym? Najlepiej
opowiem Wam wszystko od początku. Dziś rano, gdy
szedłem przez park, zobaczyłem coś niezwykłego. Pod
jednym z drzew pojawił się kiosk z napisem „Punkt
spełniania marzeń”. Przed kioskiem stała kolejka dzieci
i nastolatków. Gdyby nie to, że trochę się spieszyłem,
też bym w niej stanął. Teraz żałuję, że tego nie zrobiłem.
Bardzo byłem ciekaw, co i kto znajduje się w kiosku, a
przede wszystkim… jakie są marzenia dzieci. Jedyny
ratunek w Was: wyobraźcie sobie swoją wizytę w
„Punkcie spełniania marzeń”. O spełnienie jakich marzeń
byście poprosili? Co wydarzyłoby się potem?
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Napisz opowiadanie o objętości nie większej niż
500 słów (2800 znaków bez spacji).
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Zgłoś swoją pracę do 28 kwietnia 2019
na www.nowaera.pl/popiszsietalentem. Wypełnij
formularz zgłoszeniowy z pomocą nauczyciela,
rodzica lub opiekuna.

4

3 czerwca wróć na naszą stronę i sprawdź,
czy Twoje opowiadanie znalazło się wśród
30 zwycięskich prac, które opublikujemy
w prawdziwej książce!
POWODZENIA!

Partner 3. edycji konkursu:

Patron honorowy:

Patroni medialni:

10 rad

jak napisać
ciekawe opowiadanie

Myślisz, że napisać ciekawe opowiadanie to trudna sprawa?
Dla chcącego nic trudnego. Oto wskazówki, które pomogą
Ci stworzyć wciągający tekst:

1

Ustal temat i plan tekstu
czyli zastanów się, o czym chcesz napisać i co się w tekście
wydarzy, co będzie w nim najważniejsze; zanotujswoje
ustalenia w punktach.
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Stwórz bohatera lub grupę bohaterów
jeśli będzie kilku bohaterów, pamiętaj, aby każdy z nich
był nieco inny; ważne, aby Twój bohater (lub bohaterowie)
budził zainteresowanie i sympatię czytelnika.
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Inspiruj się prawdziwymi wydarzeniami
to świetny sposób na stworzenie historii, która będzie logiczna
i wiarygodna, nawet kiedy piszesz „bajkę”.
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Poobserwuj rówieśników
posłuchaj, o czym rozmawiają, co jest dla nich ważne,
a co nudne. Zwróć uwagę, jakich słów, odzywek i powiedzonek
używają.
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Używaj krótkich zdań
dzięki temu łatwiej sprawisz, że będą one klarowne
i zrozumiałe dla czytelnika, a także… dodasz tekstowi dynamiki.
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Nie stosuj wyrazów, których nie rozumiesz
jeśli chcesz zabłysnąć trudnym lub obcojęzycznym słowem,
najpierw sprawdź jego znaczenie w słowniku.
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Pamiętaj o humorze
dowcipne dialogi, sytuacje, opisy i porównania sprawiają,
że tekst dużo lepiej się czyta, a przede wszystkim…
że się chce do niego wracać!
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Wyrzuć z tekstu niepotrzebne informacje
zostaw tylko te, które mają bezpośredni związek
z akcją i bohaterem/ bohaterami.
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Pomyśl o zaskakującym zakończeniu
dzięki temu Twój tekst będzie do samego końca ciekawy
i da czytelnikowi do myślenia.
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Nie praw morałów
od tego są dorośli :)

Spróbuj się popisać!
Uruchom wyobraźnię i weź udział w konkursie literackim! Powodzenia!
www.nowaera.pl/popiszsietalentem

