LSS skautai skatinami įteikti rašinėlius relininėmis ar kitoms charakterio ugdymo temomis

Lietuvių Skautų Sąjunga

Rašinių Konkursas
Lietuvių Skautų Sąjunga skelbia
Lietuvių Fondo Prel. J. Prunskio Vardinio Fondo
RAŠINIŲ KONKURSĄ
Už rašinius religinėmis ar kitoms charakterio ugdymo
temomis
1918 –2018
Šimtas metų Lietuvai
Lietuviškosios skautijos šimtmetis
PAGALSKAUTŲSKYRIUS:
6 – 10 m. jaunesnieji skautai/skautės, bebrai, ūdrytės:
200 žodžių arba piešinys (8 ½ x 11, A 4) ir 100 žodžių
11 – 14 m. skautai/skautės, jūrų jauniai/jaunės:
250 žodžių arba piešinys ir 150 žodžių
14 – 16 m. prityrę skautai/skautės, jūrų skautai/skautės
300 žodžių
17 – 23m. vyresnės skautės/vyčiai, budžiai/gintarės, akademikės/ai skautės/skautai
500 žodžių
Rašiniai gali būti eilėraštis/eilėraščiai, pasakojimas, tema, malda, giesmė su religine ar kita
charakterio ugdymo tema. Pageidautina rašyti lietuviškai, bet rašiniai anglų kalba bus
priimti.Konkursas baigsis 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. Premijos bus įteiktos kitų metų
pradžioje. Premijos: kiekviename skyriuje pirma vieta $200, antra vieta $100, trečia vieta
$50. Dalyviai turi būti LSS nariai. Dalyviai siunčia savo medžiagą LSS-Prunskio@att.net
Galimos temos:
Mūsų papročiai ir tradicijos

Kaip mūsų papročiai ir tradicijos vaizduojami lietuviškame skautavime ir mano gyvenime
Mano skautiškiausias išgyvenimas
Gerasis darbelis ir tarnavimas artimui
Lietuvaitė/lietuvis mieste ir stovykloje
Lietuvos ir lietuviškosios skautijos šimtmetis
Šimtmetis - Ko linkiu lietuviam skautam ir skautėm
Jei gyvenčiau Lietuvoje, aš ...
Mano skautė vadovė/ skautų vadovas
Mėgstamiausios mūsų dainos
Kaip aš išmokau... [virti, rankdarbių, dainų, stovyklauti, plaukti, apie gamtą...]
Lietuviški rankdarbiai namie ir stovykloje
Mūsų [skiltis, valtis, būrelis, draugovė..]
Lietuviški papročiai mūsų šeimoje
Aš Lietuvoje negimęs/negimusi, ten neaugau, bet save laikau lietuviu/lietuvaite.....
Kodėl esu skautas/skautė.....

Jūs gavote šį žinialaiškį kadangi turime jūsų 2018 LSS registraciją ir ten buvo jūsų e-pašto
adresas. Nemažai LSS registracijų buvo įteiktos be e-pašto adreso, tai jeigu ne visi LSS
registruoti nariai gauna žinialaiškį prašau pirma patikrinti "junk mail", arba reikia jiems
patikrinti narių sąrašą, ir jeigu jų vardas ten randasi, tai jie turėtų papildyti savo registraciją
su e-pašto adresu.
You received this newsletter because we have received your 2018 LSS registration which
included your email address. Many LSS registrations were submitted without an e-mail
address, so if not all LSS members are receiving our newsletter please first check your junk
mail, or check the member list and if their name is there they should complete their
registration by sending us their email.
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