
„PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY” 

KONKURSY KLASOWE: 

I konkurs  – „Panna wiosenka” – (uczeń lub uczennica w stroju wiosny 

przygotowanym  

                       przez klasę i zaprezentowanie WIOSNY w dniu  21.03.2019r  

podczas imprezy  

                       wiosennej) 

II konkurs – „Rewia zawołań, okrzyków, haseł” -  A) odstraszające zimę                    

                                                                                      B) na powitanie wiosny    

                         (interpretacja wykonania tego zadania dowolna, można z przebraniem,  

                          przygotowanie choreografii, w formie raperskiej itp.) 

 

W dniu  21.03.2019 r. (czwartek) uczniowie z poszczególnych klas przychodzą 

w strojach  

w kolorach: 

klasa VA –       pomarańczowy 

klasa V B –      zielony 

klasa VI A –     fioletowy 

klasa VI B –     żółty 

klasa VII A –   pomarańczowy 

klasa VII B –   czerwony 

klasa VIII A – czerwony 

klasa VIII B –  brązowy 

klasa 3 A gim – różowy  

klasa 3 B gim – zielony  

 

                                             

KONKURS INDYWIDUALNY 

 

           Zapraszamy wszystkich uczniów kl. V – III gim. do wzięcia udziału w 

konkursie plastycznym pt. „Wiosenny Bukiet” 

 

I. Cele: 

 kształtowanie wyobraźni plastycznej 

 inspirowanie wiosenną tematyką 

 rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania 

plastyczne w różnych technikach i formach 



II. Warunki uczestnictwa w konkursie: 

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 5 – 3 gim szkoły podstawowej. 

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do 

tematu jw. 

3. Prace powinny być wykonane indywidualnie przez ucznia na papierze 

formatu  A3 techniką  

    dowolną.  

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane: imię i nazwisko ucznia, 

klasę.  

5. Prace plastyczne nie podlegają zwrotowi. 

6.  Prace należy dostarczyć do pani Agnieszki Charko lub Joanny Szczypek.  

7.  Termin składania prac upływa z dniem 19.03. 2019 r.(wtorek). 

III. Nagrody: 

1.Jury powołane przez Organizatora dokona oceny prac plastycznych. 

Kryterium oceny: 

- walory artystyczne, 

- ciekawa interpretacja proponowanej tematyki, 

- samodzielność wykonania. 

2. Dla autorów najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody 

ufundowane przez organizatora.  

3. Werdykt jury jest werdyktem ostatecznym. 

4. Ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi  21.03.2019r. połączone z 

wystawą prac. 

 

 


