
ECHO PIĄTKI - MARZEC 

Terminy spotkań z rodzicami: 

14.03. 2018 - zebrania i konsultacje klasy  1 – 3  

15.03. 2018 – zebrania i konsultacje klasy 4 – 7  
 

 

22 marca 2018 (czwartek) –  Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY 
rodziców oraz dzieci, które niebawem rozpoczną rekrutację do klas I 

 

 

 

                                                                    



7 marca 2018 (środa)- TURNIEJ DWÓCH OGNI                          

USPORTOWIONYCH  klas IV   

 

 

 

8 MARCA (CZWARTEK) 

 - SPOTKANIE AUTORSKIE 

 Z GRZEGORZEM KASDEPKE 

 

 

 



Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych „ŚWIETLIK” dla klas 

I-V odbędzie się   13 marca 2018 (wtorek), godz. 9.00 

 

 

 

 

 

15 marca, czwartek 2018 

                                                         

Konkurs  

             KANGUR                                                                                        

MATEMATYCZNY 



               

 

 

 

 

 

 

 



 KONKURSY PLASTYCZNE  

„Drzewo w kampinoskim krajobrazie” 

- kontynuacja 

 

Tematem prac plastycznych mogą być pojedyncze drzewa lub skupisko drzew umieszczone w 

krajobrazie bez względu na porę roku 

UCZESTNICY: klasy I - VII 
TECHNIKA: malarstwo - /pastele olejne, farby wodne - plakatówka, akwarela/ rysunek - 
/ołówek, kredka, piórko, węgiel rysunkowy - utrwalony fiksatywą lub lakierem do włosów/ 
grafika 
Nie wolno łączyć technik ! 

TERMIN : do 20 marca 2018 r.  

 /prace oddajemy do p. Zielińskiej lub do p. Luty , sala 8 i 6/ 

Z tyłu pracy należy napisać : imię, nazwisko, klasę i wiek  



                   OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY  

 „Smok Obibok i jego przyjaciele”- kontynuacja 

 

Smoki różne są na świecie - o tym wiedzą wszystkie dzieci.  

Smok Obibok super gość – dał już niejednemu w kość. 

Niby leży, niby chrapie, niby się po głowie drapie. 

Kolorowy, uśmiechnięty – pokazuje gołe pięty. 

I choć w to nie uwierzycie – to kochacie go nad życie. 

 

Tak my wyobrażamy sobie Smoka Obiboka, a jak wy go widzicie w swojej wyobraźni? 

 

UCZESTNICY: kl. I – VII 
Format : A 3 - /duży blok/ 
TECHNIKA: MALARSTWO /farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, pastele olejne, kredki 
ołówkowe    

TERMIN: do 1 marca 2018 Prace dostarczamy do sali nr 8 ,  do p. ZIELIŃSKIEJ  

lub p. LUTY 



OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY  

„Dzieci świata” - kontynuacja 

Praca powinna zawierać charakterystyczne elementy i podkreślać walory kultury , z 

której pochodzą dzieci [np. stroje, potrawy, zabawy, ciekawostki danego kontynentu] 

oraz promować otwartość i przyjaźń między dziećmi z różnych stron świata, jak 

również niesienie pomocy dzieciom . 

UCZESTNICY: kl. I – VII  

Format :kl. I-VI   - A 3 - /duży blok/,    kl. VII - A2 

TECHNIKA: praca płaska wykonana dowolną techniką np. rysunek, malarstwo, 

wycinanka, wyklejanka, wydzieranka, kolaż  

TERMIN: do 15 marca 2018 

Prace dostarczamy do sali nr 8  lub 6,                                                                                                                      

do p. ZIELIŃSKIEJ lub p. LUTY 



KONKURS PLASTYCZNY  

„Rzeka , jezioro , zalew – dla ludzi i zwierząt , 

ryby polskich wód” 
TEMATYKA PRAC: wędkarstwo, bezpieczeństwo nad wodą , czystość akwenów wodnych i ich otoczenia 

                                 w różnych porach roku 

UCZESTNICY: kl. I – VI 

Format : A 3 , A 2  

TECHNIKA: malarstwo ,rysunek , wyklejanka , wydzieranka, collage, plakat, prace multimedialne 

wykonane w programie Power Point, filmiki nagrane telefonem lub kamerą cyfrową /max 5 

min/                                                                                                                                                             

Każda praca powinna na odwrocie zawierać następujące dane:                                   

imię i nazwisko, wiek, dokładny adres, tel. autora i instruktora , 

 TERMIN: do 20 kwietnia 2018  Prace dostarczamy do sali nr 8 ,                                                                                                                      

do p. ZIELIŃSKIEJ lub p. LUTY   



OGÓLNOPOLSKI  KONKURS PLASTYCZNY  

     „Dzieła Aleksandra Fredry                                               

w malarstwie i rysunku” 

 

UCZESTNICY: kl. I – VI 

Format : A 3 - /duży blok/ 

TECHNIKA: MALARSTWO /farby plakatowe, akrylowe, akwarelowe, temperowe, 

pastele olejne/ RYSUNEK /ołówek, węgiel, tusz , kredka/  

TERMIN: do 27 kwietnia 2018 

Do każdej pracy musi być dołączone wypełnione ZGŁOSZENIE. Zgłoszenia można pobrać ze strony 

internetowej NOK lub od p. Zielińskiej, p. Luty       

Prace dostarczamy do Sali nr 8, do p. ZIELIŃSKIEJ lub p. LUTY  



Marzec  
 

Marzec  Marzec  

5 marca 

 Światowy 

Dzień Tenisa 

6 marca 

Dzień  

Olimpijczyka 

6 marca  

Europejski  

Dzień 

Logopedy  

8 marca  

Dzień Kobiet  

12 marca  

Dzień Matematyki  

18 marca 

Europejski 

Dzień 

Mózgu  

 

 

21 marca  

Kalendarzowa 

Wiosna 

 

 

 

 

  22 marca 

  Światowy  

  Dzień Wody 

 

 

 

 

 

25 marca 

Dzień 

Gofra  

 


