CYKL KONKURSÓW
W RAMACH
PROJEKTU
EKOLOGICZNEGO

Każdy uczeń może wziąć udział
w maksymalnie dwóch konkursach.

Uroczyste podsumowanie wszystkich
konkursów i wręczenie nagród oraz
dyplomów nastąpi 12 października
z okazji „Dnia Drzewa”.

Test wiedzy
ekologicznoprzyrodniczej
dla klas II-III
Uczniowie wytypowani w klasowych
konkursach wiedzy
Tematyka:
II klasa – „Las”
III klasa – „Las i woda”
Szczegóły u wychowawców klas
Termin pisania testu: 22 września
– pierwszy dzień jesieni

Konkurs na
eko-bajkę
dla klas III-VIII
Prace będą oceniane w dwóch kategoriach
wiekowych: klasy III-IV i V-VIII.
Tematyka: Pomysły na zmniejszenie lub
całkowita redukcja odpadów. Tekst utworu
może mieć formę rymowanki, opowiadania
lub inną wpisującą się w formę bajki dla dzieci.
Treść powinna zawierać pouczenie – morał
i nawiązywać do pomysłów.
Tekst bajki nie może być krótszy niż jedna
strona formatu A4 i nie dłuższy niż 2 strony.
Praca powinna być napisana na komputerze
czcionką Times New Roman – rozmiar 14.
Własnoręcznie wykonane ilustracje do
opowieści będą mile widziane.

Termin składania prac: do 25 września 2020 r.
u pani pedagog Teresy Otulskiej

Konkurs piosenki
ekologicznej dla klas I-III
Do konkursu mogą przystąpić zwycięzcy
klasowych konkursów piosenki EKO - dwóch
uczniów z każdej klasy. Utwór może być wykonany do podkładu w wersji instrumentalnej,
a capella lub własnego akompaniamentu.
Termin konkursu: 30 września 2020 r.

Konkurs plastyczny
„Polskie rośliny
lecznicze”
dla klas I-III
Praca plastyczna ma być wykonana
w dowolnej technice w formacie A4.
Powinna przedstawiać roślinę leczniczą
i krótki opis jej zastosowania 3-4 zdania.
Termin składania prac:
do 28 września 2020 r. u wychowawców.

Konkurs plastyczny
"Plakat o segregacji
surowców wtórnych”
dla klas II-VIII
Należy wykonać plakat w formacie A3
w dowolnej technice na podany temat.
Na plakacie należy umieścić hasło nawiązujące
do tematyki segregacji surowców wtórnych
lub zero waste.
Plakat należy zabezpieczyć folią przed
działaniem warunków atmosferycznych
i wywiesić na ogrodzeniach/płotach uczniów
na terenie Osiedla Kępa/miasta/gminy Dębica.
Należy wykonać zdjęcie i wysłać na fanpage
Szkoły Podstawowej nr 10 w Dębicy FB.

Termin składania prac:
do 30 września
u pani Doroty Cebuli

