
Szanowni Państwo! 
 

Już trzeci rok nasza szkoła realizuje autorski program pod hasłem „Komu 
potrzebne są biedronki?”. Nasze działania zmierzają do podniesienia wiedzy na temat losu 
zwierząt w Polsce i przekonania dzieci, że nie wystarczy zbierać żywność dla schronisk, 
ale przede wszystkim trzeba zauważać niewłaściwy stosunek ludzi do zwierząt. 
Postawiliśmy sobie za cel uświadomienie dzieciom, bez antropomorfizowania 
i sentymentalnej czułostkowości, że zwierzęta to istoty czujące i obdarzone inteligencją. 

Druga edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego: JA – ZWIERZĘ 

Tym razem proponujemy Państwa uczniom udział w drugiej edycji 
Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o tematyce zwierzęcej.  

Pomysł zaczerpnęłyśmy ze znanego wiersza T. Różewicza „Przepaść”. 
Różewicz pisał, że „Rozstępują się straszliwe ciemności (…) kiedy w sercu 
małego chłopca świeci iskierka miłości”, My proponujemy, aby dzieci napisały 
opowiadanie nt. „Wystarczy tylko iskierka miłości, aby zwierzę było 
szczęśliwe”. 

Jak Państwo widzą, teraz oczekujemy szczęśliwych zakończeń.   
Dobrze by było, gdyby w opowiadaniach znalazło się miejsce dla uczuć 
zwierzęcia, czyli po prostu opisu odwzajemnionej miłości.  

Jak w poprzednim konkursie, narratorem może być zwierzę, ale tym 
razem dajemy też głos ludziom. Praca powinna być realistyczna. 

Życzmy powodzenia i mamy nadzieję, że  tym razem też będziemy 
miały kłopot z wyborem najlepszych opowiadań.                                                                                                                                  
 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych. 

2. Opowiadanie musi być napisane samodzielnie przez dziecko, 
czyli samodzielnie wymyślone i zredagowane oraz nigdzie dotąd 
niepublikowane. 

3. Objętość pracy: min. 1 strona o formacie A4, max. 2 strony maszynopisu 
(czcionka 12pkt, marginesy 2 cm, pojedyncza interlinia). 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Tekst będzie oceniany według standardowych kryteriów oceny opowiadania 
(oryginalność realizacji  tematu, kompozycja, język i styl, zapis). 

2. Prace należy nadsyłać do 30.12.2011r. wyłącznie pocztą elektroniczną 
na adres: zs60@zs60.waw.pl.W temacie prosimy napisać: 
„biblioteka: konkurs >>Ja - zwierzę<<”. Prace prosimy przysyłać 
w załączniku w formacie: doc, odt, pdf lub txt. 

3. Prosimy o przysłanie pocztą zgód na publikacje opowiadań dzieci  
(w tym roku również planujemy wydanie tomików opowiadań) na adres: 

Zespół Szkół nr 60 
ul. St. Sempołowskiej 4  
00-574 Warszawa  
z dopiskiem: Konkurs: „Ja – zwierzę” 

mailto:zs60@zs60.waw.pl


4. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzą: p. Krystyna Inowolska – 
nauczyciel języka polskiego, p. Elżbieta Podlipska – nauczyciel języka 
polskiego i p. Monika Bednarska - nauczyciel bibliotekarz. 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi  6.02.2011r. na stronie Zespołu Szkół nr 60. 
Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 

 

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny: JA – ZWIERZĘ 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych. 

2. Praca plastyczna musi być wymyślona i wykonana samodzielnie przez dziecko. 

3. Technika dowolna. Treść pracy powinna nawiązywać do tematu: „Wystarczy 
tyko iskierka miłości, aby zwierzę było szczęśliwe”. 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Praca będzie oceniana według standardowych kryteriów oceny pracy 
plastycznej (pomysł, oryginalność realizacji tematu, kompozycja, jakość 
wykonania). 

2. Prace należy nadsyłać do 30.12.2011r. . na adres: Zespół Szkół nr 60, 
ul. S. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa z dopiskiem: Konkurs: „Ja – zwierzę” 
lub przynosić osobiście. 

3. Prosimy o przysłanie pocztą zgód na publikacje prac dzieci lub ich zdjęć na  ten 
sam adres. 

4. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzą: p. Krystyna Inowolska – nauczyciel 
języka polskiego, p. Iwona Dobrzyniecka – nauczyciel plastyki i p. Joanna 
Tokarzewska – nauczyciel z przygotowaniem plastycznym 

5. Ogłoszenie wyników nastąpi  6.02. 2011 r. na stronie Zespołu Szkół nr 60. 
Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 


