
Czwarta edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego 

JA – ZWIERZĘ 

 

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i gimnazjalistów. 
Proponujemy Państwa uczniom udział w czwartej edycji 

Międzyszkolnego Konkursu Literackiego o tematyce zwierzęcej.  
Proponujemy dwa zadania do wyboru. 

 Napiszcie opowiadanie fantastyczne. Wyobraźcie sobie, że 
budzicie się rano i coś Wam nie pasuje. Okazuje się, że nie ma 
zwierząt. Ani ptaków, ani bezpańskich kotów, nawet Waszych 
domowych ulubieńców. Opiszcie takie miasto i spróbujcie 
wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Możecie odwołać się do 
wspomnień. Mogą się w nich pojawić zwierzęta. 

 
 Drugie zadanie to list pisany przez dowolne zwierzę do 

odpowiedniego człowieka. Adresatami mogą być: zwykli 
właściciele zwierząt domowych; psów mimo ustawy ciągle 
trzymanych na łańcuchach; treserów cyrkowych; opiekunów z 
ogrodów zoologicznych czy schronisk dla zwierząt. To oczywiście 
tylko propozycje. Wiemy już, że Wasza wyobraźnia znów nas 
zadziwi. 

 
Życzmy powodzenia i mamy nadzieję, że tym razem też będziemy 

miały kłopot z wyborem najlepszych tekstów  
 

I. Warunki uczestnictwa: 

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

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

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

 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Tekst będzie oceniany według standardowych kryteriów oceny opowiadania 
z dialogiem (oryginalność realizacji tematu, kompozycja, język i styl, zapis, 
w tym prawidłowy zapis dialogu). 

2. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2014r. wyłącznie pocztą elektroniczną 
na adres: biblioteka@zs60.waw.pl (w temacie prosimy napisać: „konkurs 
>>Ja - zwierzę<<”). Prace powinny zostać przysyłane jako załącznik 

mailto:biblioteka@zs60.waw.pl


w formacie: doc, odt, pdf lub txt. 

3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację. 

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

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

 

Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 

 

Międzyszkolny konkurs plastyczny: JA – ZWIERZĘ 

Temat pracy: "Portret zwierzęcia" 

I. Warunki uczestnictwa: 

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

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

3. Technika dowolna.  

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 kwietnia 2014r. na adres: Zespół Szkół nr 60, 
ul. S. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa z dopiskiem: Konkurs: „Ja – zwierzę” 
lub przynosić osobiście. 

3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację. 

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

5. Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 60. 

 
Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 


