
Szósta edycja Międzyszkolnego Konkursu Literackiego i Plastycznego 

Ja – Zwierzę 

 
Już szósty raz przystępujemy do konkursu literackiego i plastycznego „Ja - Zwierzę”. 
Tworzyliśmy prace na różne tematy. Tym razem proponujemy Wam nowe hasło: Zwierzę 
na dobry humor, ale... To nie zwierzę ma nas bawić - to my mamy czerpać energię, siłę i 
pogodę ducha dzięki temu, że opiekujemy się czworonogami. Pamiętajmy – to My 
jesteśmy dla nich, a nie One dla Nas. Lubię oglądać śmieszne filmiki na YouTube, ale tylko 
te, w których zwierzę zachowuje się naturalnie. Kot z przywiązaną do ogona puszką jest 
przerażony, nie może być zabawny. Piszmy o tym, co jest NAPRAWDĘ wesołe, wynika z 
naszej obserwacji, a nie z cyrkowych wyobrażeń o bawieniu publiczności. 
Forma pracy dowolna. Może być proza, może być wiersz, tekst piosenki.  
        Krystyna Inowolska 
 
P.S. 
Zawsze marzyłam o tym, aby odwrócić znaczenie koszmarnych powiedzonek o psach, 
typu: psi los, psie szczęście, nawet psa nie wypędzisz na taką pogodę... 
Może nasi plastycy zmierzyliby się z tym zadaniem. Niech wreszcie psy staną się 
symbolem szczęścia. Serdecznie zapraszamy nauczycieli plastyki z innych szkół do 
udziału w pracach jury. Prosimy o zgłoszenia. Termin spotkania w celu wyboru najlepszych 
prac do ustalenia. 
      
           Dziękujemy.  
 
Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literackiego „Ja – Zwierzę” 
 

 Temat pracy: „Zwierzę na dobry humor” 
 

                                                                                                                               
I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. 

3. Praca literacka musi charakteryzować się komizmem. Może to być utwór w 
następujących gatunkach literackich: opowiadanie komiczne, groteska, satyra, fraszka, 
komedia, parodia, tekst piosenki. 

3. Tekst musi być napisany samodzielnie przez dziecko, czyli samodzielnie wymyślony 
i zredagowany oraz nigdzie dotąd niepublikowany. 

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

II. Sprawy organizacyjne: 

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

2. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2016 r. wyłącznie pocztą elektroniczną 
na adres: biblioteka@zs60.waw.pl. W temacie prosimy napisać: 
„biblioteka: konkurs >>Ja - zwierzę<<”. Prace prosimy przysyłać w załączniku 

mailto:zs60@zs60.waw.pl


w formacie: doc, odt, pdf lub txt. 

3. Każdy zgłaszający pracę uzyska od organizatora, potwierdzenie złożenia pracy, 
w formie elektronicznej. 

4. Złożenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację oraz na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu. 

5. Jeśli rodzic uczestnika nie wyraża zgody na opublikowanie pracy lub na  
wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu, zobowiązany jest do 
poinformowania o tym organizatorów konkursu. 

6. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzą: p. Elżbieta Podlipska – nauczyciel 
języka polskiego, Krystyna Inowolska – nauczyciel języka polskiego, Monika 
Michowska – nauczyciel języka polskiego 

7. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 
60, najpóźniej 15.05.2016 r. 

8. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 

 Wszystkim twórcom życzymy natchnienia i sukcesu. 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego „Ja – Zwierzę” 

Temat pracy: "Zwierzę na dobry humor" 

I. Warunki uczestnictwa: 

1. Konkurs jest indywidualny. 

2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie z klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. 

3. Praca plastyczna (portret, scena, komiks, karykatura) musi być wykonana samodzielnie 
przez dziecko. 

4. Obowiązuje dowolna technika płaska (z wykluczeniem plasteliny i materiałów 
sypiących się) oraz dowolny format prac. 

II. Sprawy organizacyjne: 

1. Kryteria oceny pracy: pomysł, oryginalność realizacji tematu, kompozycja, jakość 
wykonania. 

2. Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2016 r. na adres: Zespół Szkół nr 60, 
ul. S. Sempołowskiej 4, 00-574 Warszawa z dopiskiem: Konkurs: „Ja – zwierzę” lub 
przynosić osobiście. 

3. Złożenie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej publikację oraz na 
wykorzystanie wizerunku uczestnika dla potrzeb konkursu. 

4. Jeśli rodzic uczestnika nie wyraża zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika 
dla potrzeb konkursu, zobowiązany jest do poinformowania o tym organizatorów 
konkursu. 

5. Prace ocenia jury, w skład którego wchodzą: p. Iwona Dobrzyniecka – nauczyciel 
plastyki. Jury weźmie pod uwagę opinię każdego nauczyciela, którego uczeń bierze 
udział w konkursie, w ocenie prac. 

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 
60, najpóźniej 15.05.2016 r. 



 7. Na rozdanie nagród i wyróżnień laureaci otrzymają stosowne zaproszenia. 


