Już wkrótce po raz 49 obchodzić będziemy Międzynarodowy Dzień Ziemi
a także w związku z realizacją projektu Erasmus+ „Eko Train Week”
Z tej okazji wszystkich uczniów naszej szkoły zapraszamy do udziału w konkursach
PLASTYCZNY – PLAKAT

„Ziemia dla człowieka –
człowiek dla Ziemi”
Celem konkursu jest uwrażliwienie na piękno
przyrody rozwijanie umiejętności obserwacji i
dostrzegania jej niezwykłych detali, a także pochylenie się nad losem
planety, na której żyjemy i której równowagę wciąż naruszamy.
 Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas 0 – IV 2) uczniowie klas V – VIII.
 Technika prac: rysunek kredką, tuszem, węglem, malarstwo na papierze,
collage (kolaż), witraż, wydzieranka lub inne - do wyboru przez
uczestnika konkursu.
 Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol
w formacie A3 (297x420 mm) lub A2 (420x594 mm)
 Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.
 W ocenie prac będą brane pod uwagę: estetyka wykonanych prac,
kompozycja, wyobraźnia twórcza oraz dobór materiałów plastycznych i
umiejętność ichwłaściwego wykorzystania.
 Każda praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:
imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
 Prace przyjmowane będą do 12 kwietnia 2019 r. w sali 23.

TECHNICZNY – MODEL

„Kolej na ekologię – pociąg
przyjazny środowisku”
Celem konkursu jest propagowanie idei czystego środowiska,
zaangażowanie dzieci w działania proekologiczne, pobudzenie
wyobraźni plastycznej dzieci, wykorzystanie odpadów jako materiału
do działań artystycznych.
 Zadaniem uczestników jest własnoręczne stworzenie przestrzennej
pracy - modelu pociągu - wykonanego dowolną techniką, w jak
największym stopniu z surowców wtórnych (kartonów, puszek,
nakrętek, papieru).
 Prace mogą być wykonane indywidualnie lub w parach.
 Dokonując oceny prac Jury będzie brało pod uwagę takie kryteria
oceny jak: bogactwo wykorzystania surowców wtórnych,
pomysłowość, jakość, oryginalność i powiązanie z hasłem konkursu
 Prace powinny być wykonane na stabilnej podstawie, a ich rozmiar nie
może by mniejszy niż 40 cm dł.
 Każda praca powinna zawierać metryczkę, a w niej następujące
informacje: imię i nazwisko autora, wiek, klasa.
 Prace przyjmowane będą do 12 kwietnia 2019 r. w sali 23.

