
Z okazji zbliżającego się Dnia Ziemi ogłaszamy następujące konkursy: 

 
1.   Dla wszystkich uczniów klas I- III konkurs plastyczny EKOZOO –  

zainteresowane dzieci wykonują zwierzęta w ramach recyklingu.  

Format: w pacach przestrzennych -min. wysokość 20cm. 

Technika :wykorzystanie materiałów wtórnych 

Termin dostarczenia prac: do 31.03.20r  

.Prace dostarczamy Wychowawcy klasy. 

. 

 Prace plastyczne i należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy,   

w przypadku prac przestrzennych przewieszką zawierający następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 

 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

Przykład: SP1/ 2a/Marek13/praca została wykonana samodzielnie 

 

Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  
 

2.Dla wszystkich uczniów klas I-III konkurs plastyczny „Niszczyciele Ziemi”.  

                        Praca płaska 

Format: A4 

Technika :dowolna 

Termin dostarczenia prac: do 31.03.20r  

.Prace dostarczamy Wychowawcy klasy. 

Prace plastyczne należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy,   

zawierającą następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 

 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

Przykład: SP1/ 2a/Marek13/praca została wykonana samodzielnie 

 

               Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe 

 

Dla wszystkich uczniów klas IV-VI 

1.   Konkurs plastyczny „Recykling – co JA mogę zrobić dla ziemi?”.                   

                        Praca płaska 

Format: A3 

Technika :dowolna 

Termin dostarczenia prac: do 31.03.20r  

.Prace dostarczamy Wychowawcy klasy.  

Prace plastyczne należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy,   

 zawierającą następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 



 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

Przykład: SP1/ 5a/Marta06/praca została wykonana samodzielnie 

 

 
 Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

 

2.„Śmieci mniej – Ziemi lżej” – konkurs na komiks o treści nawiązującej do wiedzy i 

umiejętności w zakresie segregacji i recyklingu odpadów oraz ochrony środowiska, w którym 

żyjemy. 

 Komiks w wersji papierowej, w formacie dowolnym, maksymalnie do 8 stron. 

Termin dostarczenia prac: do 23.03.2020r. 

Prace dostarczamy Wychowawcy klasy. 

 Prace plastyczne  należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy,   

zawierającą następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 

 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

Przykład: SP1/ 6a/Jan 03/praca została wykonana samodzielnie 

 

 Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe  

 

3.  Indywidualny konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV-VI pod hasłem 

 „W harmonii z przyrodą”. 

 Zdjęcie w formacie 20 x 30 cm.  

Termin dostarczania prac:23.03.2020r. 

                  Prace dostarczamy Wychowawcy klasy. 

 Prace fotograficzne należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie pracy,   

 zawierającą następujący kod: 

 Numer szkoły, 

 klasa, 

 Imię ucznia, 

 Numer z dziennika lekcyjnego, 

 Informację, że praca została wykonana samodzielnie!  

 

 Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.  

Pszów, 6 marca 2020 r.     mgr Barbara Milion 


