
18 kwietnia 2012 r. obchodziliśmy Dzień  Ziemi w naszej szkole. Hasło  

tegorocznych obchodów to „Dobra energia dla wszystkich”. W ramach obchodów 

Dnia Ziemi zorganizowane zostały konkursy: wiedzy ekologicznej, plastyczny i 

konkurs na wiersz o tematyce przyrodniczo- ekologicznej.. W uroczystości wzięli 

udział członkowie koła taneczno-muzycznego i teatralnego prezentując tańce i 

inscenizacje przyrodnicze. Całość uroczystości dopełniły piosenki przyrodnicze. 

Konkurs wiedzy ekologicznej odbył się 13 kwietnia..Celem konkursu było 

:rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i wspieranie uzdolnień uczniów, 

pogłębienie wiedzy ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie 

umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce, wdrażanie uczniów do zdrowej 

rywalizacji. W konkursie wzięło  udział 32 uczniów z  klas IV-VI. Uczestnicy konkursu 

mieli do rozwiązania test obejmujący elementy treści podstawy programowej 

przedmiotu przyroda oraz wiadomości wykraczające poza program nauczania z 

zakresu ekologii oraz ochrony środowiska.  Poradzili sobie znakomicie. Dwóch 

uczniów, z klasy IV b, uzyskało maksymalną ilość punktów do zdobycia. Laureaci 

zostali nagrodzeni dyplomami. 

Laureaci konkursu ekologicznego 

I miejsce – Jakub Bilnicki, Krystian Wierzbicki klasa IV b 

II miejsce – Dominika Konarska klasa V b 

III miejsce – Miłosz Opałka klasa IV a 

 



Konkurs plastyczny pt. „Piękno przyrody” zorganizowany był w dwóch 

kategoriach: dla klas I-III  i dla klas IV-VI. Celem konkursu było: uwrażliwienie na 

piękno przyrody,  kształtowanie szacunku wobec fauny i flory, odkrycie przez 

uczestniczące w konkursie dzieci własnych uzdolnień, kształtowanie wyobraźni 

uczniów poprzez prace plastyczne, umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego 

talentu oraz propagowanie osiągnięć wychowanków w ramach pokonkursowej 

wystawy. Uczniowie biorący udział w konkursie wykazali się pomysłowością i 

kreatywnością dlatego jury miało trudności z wyłonieniem laureatów. 

Kategoria klas I-III 

I miejsce –Sandra Warot klasa II b 

II miejsce – Michał Molenda klasa II b 

III miejsce – Jakub Sap klasa I b 

Wyróżnienie – Mateusz Gębka klasa I a 

Kategoria klas IV - VI 

I miejsce – Dominika Konarska klasa V b 

II miejsce – Paula Kowalik klasa V b 

III miejsce –  Klaudia Gębka klasa IV a 

Wyróżnienie – Julita Molenda klasa V b i Marlena Łęcka klasa VI b 

  

Finaliści konkursu plastycznego                Prace finalistów 

Prace uczniów zostały wyeksponowane na korytarzu i w jadalni szkolnej. 

Konkurs pt.  „ZIELONO MI...” czyli twórczość literacka uczniów  o tematyce 

przyrodniczo- ekologicznej. 

Celem tego konkursu było: zainteresowanie problematyką ekologiczną , rozbudzenie 

wyobraźni i kształcenie wrażliwości na piękno przyrody, możliwość publicznej 

prezentacji swojej twórczości. Ten konkurs także był zorganizowany w dwóch 

kategoriach: dla klas I-III i klas IV-VI. Komisja konkursowa wyłoniła następujących 

laureatów: 



 

Kategoria klas I-III 

I miejsce –Sara Kowalska  klasa III b 

II miejsce –  Sandra Warot klasa II b 

III miejsce –Kamila Wojsław klasa I a 

                  

Oto finalistki prezentujące swoje utwory. 

Kategoria klas IV - VI 

I miejsce –Karol Wawrzyła klasa IV b 

II miejsce –Zuzanna Kornobis klasa IV a i Marlena Łęcka kasa VI b   

            

Laureaci  prezentujący swoje utwory 

Wyróżnienia otrzymali: 

Popłońska Aleksandra klasa I b, Wojsław Martyna klasa II a, Dominik Wiekiera 

klasa III a, Julia Kwiecień klasa Va, Julita Molenda klasa V b , Mariusz Zagórski  

klasa VI a. 



 

  

Uczniowie klasy II a w przedstawieniu pt. „Sprzątanie świata”. 

Członkowie koła tanecznego wykonujący taniec nowoczesny i ludowy. 

 Koło teatralne  przedstawiające inscenizacje pt. „Na ratunek lasom” 

 

 

 

 

 



 

Całość uroczystości dopełniały piosenki o tematyce przyrodniczej.  

 

 

Konferansjerami uroczystości byli Julita Molenda i Karol Wawrzyła 

 

Materiał opracowała  

Pani Irena Zawadzka - Bilnicka 

 

 

 


