
     ECHO PIĄTKI – Luty  
 

Musical Walentynkowy 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spotkania integracyjne dla uczniów 

 

 

 

 

 

 

Od 15 lutego ruszają spotkania integracyjne dla dzieci z oddziałów 

przedszkolnych, przygotowane przez uczniów z klas integracyjnych. 

Bedą wspólne gry i zabawy, prace plastyczne oraz poczęstunek. 

 15.02.- klasy 2d i 0b  

 20. 02. - klasy 1d i 3 a   



Zapraszamy do konkursów: 

KONKURS PLASTYCZNY 

„ WIRUS ATAKUJE ” 
 

 

 

 

 

 

 

 konkurs plastyczny dla uczniów klas  0-III 

 wykonaj plakat na temat wirusa komputerowego 

 dowolny sposób wykonania/ format  A3 

 stawiamy na kreatywność i ciekawy sposób wykonania 

 na odwrocie swojej pracy napisz swoje imię, nazwisko oraz klasę 

 pracę należy dostarczyć do p. Izabeli Szczygłowicz- grupa 0 c lub p. Joanny 

Sielczak-  s. 17 

 termin składania prac do 28 lutego 2019 



                KONKURS  PLASYTCZNY 

        „Potęga żywiołów Ziemi” 
Tematem prac plastycznych mogą być : 

 Wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, fale tsunami to fascynujące i jednocześnie przerażające spektakle przyrody, 
uwalniające w ułamkach sekund niszczycielską energię, która przypomina nam o potędze żywiołów i bezradności człowieka 

wobec sił natury. W długiej, liczącej około 4,6 miliarda lat historii Ziemi zjawiska te zdarzały się wielokrotnie. Drogi 
uczestniku konkursu. Puść wodze swojej wyobraźni, fantazji i udaj się w podróż, której celem będzie spotkanie z 

najpotężniejszym Twoim zdaniem z żywiołów, który najmocniej odcisnął swoje piętno w wyglądzie naszej planety lub 
spowodował największe jej spustoszenie. Raporty z wyprawy prześlijcie nam w formie prac plastycznych. Powodzenia  ! 

UCZESTNICY: klasy IV - VI 

TECHNIKA: dowolna /może być też płaskorzeźba – do 2 cm/ 

FORMAT: A4        

TERMIN : do 10 marca 2019 r.  

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

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



      KONKURS  PLASYTCZNY 

„Krajobraz zachowany” 
Tematem prac plastycznych powinna być  różnorodność krajobrazu Puszczy Kampinoskiej 

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 2019 r.  

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

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

 



Konkurs plastyczno – literacki: „Moja książka” - kontynuacja 

Udział w konkursie:  

1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III oraz IV – VIII 

2. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę, wykonaną samodzielnie 

3. Złożone prace muszą stanowić oryginalną twórczość ucznia biorącego udział w konkursie 

4. Praca może mieć od jednego do trzech  autorów 

 

Forma prac konkursowych 

Uczestnicy konkursu tworzą autorską książkę o dowolnej tematyce 

1. Format: A5/A4, liczba stron – od 3 stron z okładką, na której należy 

 umieścić imię i nazwisko autora, tytuł książki, klasę 

2. Dopuszczalne jest przepisywanie tekstu na komputerze 

3. Książka powinna być oprawiona własnoręcznie 

Terminy 

 Do 15 lutego 2019 roku – termin składania prac konkursowych 

 Do 25 lutego 2019 roku – ocena prac przez Komisję Konkursową  
 Prace prosimy składać do pani Karoliny Tyszkiewicz – do sali nr 1 lub świetlicy dla klas 0 – I       

 (sala na I piętrze). Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! 



Konkurs recytatorski ”Warszawska  Syrenka” – etap szkolny 
 

  
 
 
 
 
Dyskoteka  karnawałowa 21 lutego 2019r. 
 

Na rzecz UNICEF 
 
 
 
 
 

 



Wyrwane z kalendarza 

 

11 Lutego 
Europejski Dzień Numeru   
Alarmowego 112 
 
 

13 Lutego 
Światowy 
 Dzień Radia  

14 Lutego  
Walentynki  

15 Lutego 
Światowy Dzień Wielorybów 

 16 Lutego  
Międzynarodowy  
Dzień Listonoszy  
 

17 Lutego 
Dzień Kota  

 21 Lutego  
Międzynarodowy 
 Dzień  
Języka Ojczystego 

23 Lutego  
Międzynarodowy 
Dzień  
Pomocy 
Potrzebującym 
 

27 Lutego  
Dzień 
Niedźwiedzia 
Polarnego   
 
 
 
 
 
 


