
Sprawozdanie 

z konkursu na najbardziej „zieloną klasę” pt.: „Grasz w zielone? Gram!” 

z okazji Światowego Dnia Ziemi . 

  
 

Dnia 24.04.2017 r. w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbył  się 

konkurs na najbardziej zieloną klasę. Zadaniem uczniów było udekorowanie klas w detale w 

kolorze zielonym. Celem konkursu było przypomnienie uczniom o obchodach Światowego Dnia 

Ziemi. Zwrócenie uwagi  na istotę ochrony środowiska oraz wpływu działalności człowieka na jego 

stan, motywowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły,  W tym dniu jak w żadnym innym 

dominował w szkole kolor zielony. W ten sposób   uczniowie wyrazili swoją łączność z ludźmi 

całego świata, którym zależy na ochronie środowiska. 

 

 

I miejsce w konkursie zajęła klasa 4a – (wychowawca p. B. Kurtyka) 
 

 
Dziękujemy za udział i zaangażowanie uczniom i nauczycielom. Zwycięzcom gratulujemy. 

 

 
Organizatorzy: n. przyr. Anna Wolak 

bibl. Ewa Jewuła 

współpraca: SU Monika Joniec 

 

 

 

 



Sprawozdanie 

 z konkursu pt.: „Grasz w zielone? Gram!” 

na najciekawszy strój z okazji Światowego Dnia Ziemi. 

 

 
Dnia 24.04.2017 r. z okazji świętowania „Tygodnia dla Ziemi” odbył się w naszej szkole konkurs 

pt.: „Grasz w zielone? Gram!” na najciekawszy strój z okazji Światowego Dnia Ziemi. Celem 

konkursu była aktywizacja uczniów do  działań na rzecz popularyzacji ochrony środowiska oraz 

rozwijanie umiejętności kreatywności dzieci. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas IV-VI. Uczniowie poszczególnych klas zaprezentowali 

oryginalne stroje w  barwach zieleni.  Liczyły się pomysłowość, inwencja twórcza, błyskotliwa 

prezentacja stroju, Komisja w skład, której weszli nauczyciele, wybrała najoryginalniejsze, 

najciekawiej zaprezentowane stroje. 

Zwycięzcami zostali: 

I miejsce  - Marta Bojdo 

II miejsce - Nikola Krzysztofińska 

III miejsce - Zuzanna Mucha 

 Najciekawszy strój na Dzień Ziemi wybrano również wśród grona pedagogicznego. 

Na wyróżnienie zasłużyła pani Ewa Stawarz. 

 

    Dziękujemy za udział w konkursie uczniom i nauczycielom. Zwycięzcom gratulujemy. 

 
Organizatorzy: n. przyr. Anna Wolak 

bibl. Ewa Jewuła 

współpraca: SU Monika Joniec 

 

 
 



Sprawozdanie 

z konkursu na gazetkę klasową z okazji Światowego Dnia Ziemi 
 

W poniedziałek 24 kwietnia 2017 r.  w naszej szkole został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą 

gazetkę o tematyce ekologicznej z okazji Światowego Dnia Ziemi.   

 

Celem konkursu było: 

– pogłębienie wiedzy uczniów o aktualnym stanie środowiska, jego wykorzystaniu i 

potrzebie ochrony, 

– promowanie wszelkich działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego 

–  rozwijanie wyobraźni i uzdolnień artystycznych uczniów, 

–  mobilizowanie uczniów do pracy na rzecz klasy i szkoły, 

– kształtowanie postawy zaangażowania, odpowiedzialności za klasę i szkołę, 

–  uwrażliwianie na estetykę, 

– motywowanie do korzystania z różnych źródeł informacji. 
 

Do oceny gazetek klasowych zastosowano następujące kryteria: 
 

I  Wkład własny  uczniów w redagowanie gazetek. 
(prace plastyczne, techniczne, redagowanie tekstów, umiejętne posługiwanie się programami komputerowymi 

itp.) 
II Sprawność językowa 
(poprawność stylistyczna, gramatyczna i ortograficzna itp.) 
III Szata graficzna 

(wykorzystanie szaty graficznej do przekazu treści, ilustracje, rozmieszczenie tekstów i elementów graficznych, 

całościowa struktura szaty graficznej, atrakcyjność wizualna, poziom estetyczny itp.) 
IV Pomysłowość i oryginalny charakter 
(różnorodność plastyczna, oryginalność w doborze treści, korelacja szaty graficznej z treścią itp.) 
 

Komisja konkursowa oceniała gazetki w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas IV , 

V, VI. 
Klasy IV 

I miejsce klasa 4b 

II miejsce klasa 4a 

 

Klasy V 

I miejsce klasa 5c 

II miejsce klasa 5a 

III miejsce klasa 5b 

 

Klasy VI 

I miejsce klasa 6b i 6c 

II miejsce klasa 6d 

III miejsce klasa 6a 

 Zwycięzcom  gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych konkursach. 
                                                                                                     Organizatorzy: n. przyr. Anna Wolak 

bibl. Ewa Jewuła 

współpraca: SU Monika Joniec 
 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie 

z konkursu recytatorskiego z okazji Światowych Dni Ziemi 

oraz Dni Książki i Praw Autorskich 

pt.: "Zachwyćmy się przyrodą” 

 
 

Dnia 27.04.br.  w bibliotece szkolnej odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski pt.: „Zachwyćmy 

się przyrodą”,  w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi oraz Światowych dni Książki i Praw 

Autorskich 

 

Celem konkursu było: 

-  zainteresowanie uczniów tematyką przyrodniczą i ekologiczną poprzez poezję, 

-  rozwijanie wiedzy na temat środowiska naturalnego i jego ochrony w oparciu o poezję dziecięcą     

i młodzieżową 

- wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności, 

- dostarczanie doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, 

-  rozwijanie zdolności recytatorskich, 

- prezentacja umiejętności artystycznych dzieci. 

 

Komisja konkursowa w składzie E. Jewuła, M. Mikosz wyłoniła następujących laureatów: 

I miejsce 

Patryk Stypka 

II miejsce 

 Maria Kubala 

III miejsce 

Katarzyna Wołek i Magdalena Lis 

  

Wszyscy uczestnicy prezentowali bardzo wysoki poziom. Wiersze były ciekawe i barwnie 

zaprezentowane. 

Spotkanie z poezją podczas konkursu przebiegało w miłej atmosferze i dostarczyło wszystkim 

wielu doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich. 

  

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy. 

 

Organizatorzy: bibl. Ewa Jewuła 

                                n. przyr.  Anna Wolak 

 

 

 

 



Sprawozdanie 

z konkursu przyrodniczo-ekologicznego pt.:  „Szkolny Mistrz Ekologii”. 
 

Dnia 27.04.2017 w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi w naszej szkole odbył się 

konkurs wiedzy przyrodniczo - ekologicznej dla uczniów klas 4-6. W konkursie wzięło udział 21 

uczniów. Konkurs miał formę testu pisemnego i zawierał pytania z zakresu ekologii i ochrony  

środowiska. 

Celem konkursu było: 

- zainteresowanie uczniów tematyką związaną z ekologią i ochroną przyrody, 

- pogłębienie wiedzy na temat środowiska naturalnego i sposobów jego ochrony 

- uwrażliwienie na problematykę związaną z zanieczyszczeniem środowiska 

Oto wyniki konkursu: 

Klasa IV 

1. Lasko Daniel – 21,5 pkt 

2. Stolarz Damian – 19 pkt 

3. Zbiegieł Zuzanna – 18 pkt 

 

Klasa V 

1. Blacha Karolina – 26 pkt 

2. Armatys Lena, Michałek Maciej – 21 pkt 

3. Kubala Maria – 21 pkt 

 

Klasa VI 

1. Michałek Nikodem – 26 pkt 

2. Wołek Katarzyna – 24,5 pkt 

3. Płaneta Joanna – 24 pkt 

 

Dziękujemy za udział w konkursie,. Zwycięzcom gratulujemy. 

 

Organizatorzy: n. przyr. Anna Wolak i bibl. Ewa Jewuła 

 

 

 

 

Sprawozdanie 

 z konkursu pt. ”Cuda z odpadów” 

w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. 

 
 

Dnia 25.04.2017r. odbył się w naszej szkole konkurs na zabawkę, zwierzątko lub przedmiot 

użytkowy wykonany z odpadów. W konkursie wzięło udział 25 uczniów z klas 4-6. Uczniowie 

przygotowali wiele ciekawych prac, z których powstała wystawa na korytarzu szkolnym. W 

konkursie oceniana była kreatywność uczniów, pomysłowość oraz wkład pracy. 

 
Oto wyniki konkursu: 

  

I miejsce – Stolarz Dominik kl. 4c 

 

II miejsce – Blacha Karolina kl. 5a i Sumara Karol kl.6c 

  



III miejsce – Krzysztofińska Nikola kl. 4c 

 

 
Dziękujemy wszystkim uczniom za udział w konkursie. Zwycięzcom gratulujemy. 

 
 

Organizatorzy: n. przyr. Anna Wolak 

bibl. Ewa Jewuła 

 

 

Sprawozdanie 

z konkursu: „Zbiórka zużytych telefonów komórkowych”, 

w ramach ogólnopolskiej akcji ekologicznej, pod hasłem: 

ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY - ATRAKCYJNE NAGRODY 

CZEKAJĄ 

 
Z okazji Dnia Ziemi został przeprowadzony w naszej szkole konkurs, którego celem było 

kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów . Uświadomienie im, że zużyte, uszkodzone 

telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym 

zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby. 

Zebrane zużyte i uszkodzone telefony komórkowe zostaną przekazane do profesjonalnego 

recyklingu 

 

W konkursie wzięło udział 14 uczniów z klas: 5b, 5c, 6c oraz 6d. Zbierając łącznie 43 sztuki 

telefonów. 

 

Największą ilość zebrali: 

 

Maciej Michałek kl. 5b – 13 szt 

Julia Mleczko kl. 5b – 5szt 

Gabriela Warchoł kl. 6c – 5 szt 

Otylia Dyrdał kl. 6c – 4 szt 
 
 
 
 
 
 

 
 


