
TYDZIE Ń WALKI Z NAŁOGAMI 

Termin przesyłania prac kończy się 4 grudnia 2020 r. 

W przypadku problemów z przesyłaniem prac, prosimy o kontakt przez e-dziennik. 

Rodzice uczestników konkursów proszeni są o wypełnienie i odesłanie wraz z pracami 
dzieci podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Kochani, 

od kilkunastu lat w naszej szkole, w listopadzie, odbywa się akcja pt. „Tydzień Walki                    
z Nałogami”. W ramach tegorocznej akcji proponujemy Wam kilka konkursów.                               
Z uwagi na nauczanie zdalne, konkursy przeprowadzimy w formie on line. 

 

I  konkurs skierowany do wszystkich uczniów to konkurs na plakat o szkodliwości 
uzależnienia od alkoholu.  Plakat wykonajcie w dowolnej technice (malowanie farbami, 
wyklejanie, rysowanie kredkami, mazakami, itd.) na brystolu formatu A1 lub A0.  

Sfotografujcie swoją pracę i przyślijcie na adres mailowy: mjedrych@gazeta.pl  

Plakat będzie oceniany na poziomie klas I-IV i V-VIII. Przy ocenie brana będzie pod 
uwagę zgodność pracy z tematem, estetyka jej wykonania, pomysłowość, samodzielność 
wykonanej pracy. 

Plakaty będzie oceniać nauczyciel plastyki. Za udział w konkursie otrzymacie dodatnie 
punkty z zachowania, a zdobywcy trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

II  konkurs to konkurs na rymowankę o zdrowiu.  

Rymowankę (przynajmniej 6 wersów dla dzieci z klas I-IV oraz przynajmniej 10 wersów 
dla dzieci z klas V-VIII) przy ślijcie na adres mailowy: mjedrych@gazeta.pl  

Przy ocenie pracy brana będzie pod uwagę zgodność rymowanki z tematem. Nie może być 
to praca skopiowana z internetu, tylko samodzielna. 

Rymowanki będą oceniane przez nauczycieli języka polskiego. Wszyscy uczniowie, którzy 
wezmą udział w konkursie, otrzymają punkty dodatnie z zachowania za udział                                   
w konkursie szkolnym. Zdobywcy trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

III  konkurs kierujemy do uczniów klas VI-VIII. Jest to konkurs na projekt ulotk i                              
o bezpieczeństwie podczas pandemii covid-19.  Projekt ulotki wykonajcie na komputerze 
i przyślijcie na adres mailowy: mjedrych@gazeta.pl  



Przy ocenie brana będzie pod uwagę zgodność pracy z tematem, estetyka jej wykonania, 
pomysłowość, samodzielność wykonanej pracy. 

Projekty ulotek będzie oceniać nauczyciel informatyki. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą 
udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie 
szkolnym. Zdobywcy trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

IV  konkurs kierujemy do uczniów klas VI-VIII. Jest to konkurs na filmik propaguj ący 
konstruktywne formy spędzania czasu wolnego 

Nakręćcie krótki filmik (ok. 3 minut) o tym, jak ciekawie  i zdrowo spędzacie czas wolny. 
Może to będzie czytanie książek, może Wasza aktywność fizyczna, pomaganie innym czy 
inne Wasze super zainteresowania. Filmik przyślijcie na adres mailowy: 
mjedrych@gazeta.pl  

Przy ocenie brana będzie pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość, 
kreatywność. 

Filmiki b ędzie oceniać nauczyciel informatyki. Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział 
w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania za udział w konkursie szkolnym. 
Zdobywcy trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

V konkurs kierujemy do uczniów klas VI-VIII. Jest to konkurs na prezentację 
multimedialną na temat uzależnień behawioralnych ( np. od Internetu, od gier 
komputerowych, jedzenia, pracy czy zakupów). 

Możecie wybrać i przedstawić w prezentacji jedno, wybrane uzależnienie lub  kilka z nich. 
Prezentację przyślijcie na adres mailowy: mjedrych@gazeta.pl  

Przy ocenie brana będzie pod uwagę zgodność pracy z tematem, pomysłowość, 
kreatywność, estetyka prezentacji. Praca nie może być skopiowana z internetu, czy innego 
źródła, musi być wykonana przez Was samodzielnie. 

Prezentację multimedialną będzie oceniać nauczyciel informatyki. Wszyscy uczniowie, 
którzy wezmą udział w konkursie otrzymają punkty dodatnie z zachowania za udział                      
w konkursie szkolnym. Zdobywcy trzech miejsc otrzymają nagrody rzeczowe. 

 

 

 

 


