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Trzebuska 2018



Cele konkursu:
Uczczenie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Budzenie
szacunku dla bohaterskich czynów Polaków. Wspieranie postaw
patriotycznych młodego pokolenia. Kształtowanie świadomości narodowej
poprzez propagowanie wiedzy historycznej o Polsce. Uwrażliwianie na
piękno ziemi ojczystej. Rozwijanie talentów uczniów uzdolnionych
plastycznie i literacko.

Zasady uczestnictwa:
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i klas
gimnazjalnych z województwa podkarpackiego. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej zgodnej
z podaną tematyką i formą.

Uwaga:
Konkurs Wiosenne Zmagania Artystyczne został wpisany do wykazu
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych w roku
szkolnym 2017/2018, które mogą być wymienione na świadectwie
ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum.

Tematyka prac plastycznych:
(format prac bez oprawy – A3 lub większy, techniki dowolne płaskie)

kl. I – III
1. „To właśnie jest moja ojczyzna” – wybrane krajobrazy Polski.
2. „Jestem Polak mały” – współczesny patriotyzm w dziecięcej

wyobraźni.

kl. IV – VI
1. „Z biegiem Wisły” – widokówka miasta związanego z historią

Polski.
2. „Od Bałtyku do Tatr” – Polska XXI wieku.

kl. VII i II – III gimnazjum
1. „Od stu lat niepodległa” – plakat związany z setną rocznicą

odzyskania niepodległości przez Polskę.

2. „Jeden ze stulecia” – portret wybranej postaci związanej z historią
Polski (1918 – 2018).

Tematyka i forma prac literackich:

kl. IV – VI
1. Wiersz o Polsce lub dla Polski.
2. Opowiadanie inspirowane postacią lub wydarzeniem historycznym

z lat 1918 – 2018.
3. „Kocham Cię, Polsko…” – list do Ojczyzny.

kl. VII i II - III gimnazjum
1. Opowiem Ci o mojej Ojczyźnie… – wspomnienia o Polsce z lat

1918 – 2018.
2. Czy Polacy potrafią kochać Ojczyznę tylko wtedy, gdy ją utracą? –

rozprawka.
3. „Dziękuję Ci za Niepodległą…” – list do osoby uczestniczącej

w walce o odzyskanie niepodległości.

Terminy:
Prace prosimy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. św.
Jadwigi Królowej w Trzebusce do 27 kwietnia 2018 r.

O wynikach konkursu i uroczystym wręczeniu nagród laureaci zostaną
powiadomieni telefonicznie przez organizatorów.

Każdą pracę należy czytelnie opisać na odwrocie (imię i nazwisko
autora, klasa, nazwa szkoły, nr telefonu szkoły, imię i nazwisko
nauczyciela – opiekuna).

Organizatorzy:
Marta Janiec
Małgorzata Krupa
Jolanta Szczygieł


