
Zagłosuj na  film reprezentujący naszą szkołę w konkursie 

„Tesco dla szkół”! 

Aby móc głosować, należy : 

1. Zarejestrować się na stronie tescodlaszkol.pl poprzez kliknięcie 

w zakładkę „Zarejestruj się” 

 i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (trzeba podać  imię, 

nazwisko, datę urodzenia, adres mailowy)  

2. Na podany w formularzu rejestracyjnym adres mailowy zostanie 

wysłany link aktywacyjny, w który należy kliknąć. 

3. Po aktywacji konta trzeba zalogować się na stronie 

tescodlaszkol.pl i odnaleźć nasz filmik poprzez link: 

http://www.tescodlaszkol.pl/61299 

lub wyszukując  go w zakładce Galeria Filmów (wybieramy 

województwo i powiat). 

 

GŁOSY MOŻNA ODDAWAĆ CODZIENNIE 

DO 19.12.2013r.!!!! 

 

 

 

 

 

http://www.tescodlaszkol.pl/61299


KONKURSY PLASTYCZNE: 

1. BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA -ocenie podlegają szopki spełniające 

poniższe warunki: 

a. przedstawienie sceny narodzenia Jezusa Chrystusa w formie przestrzennej, 

w realiach regionu babiogórskiego (koniecznym warunkiem jest umieszczenie 

w pracy zarysu Babiej Góry, inne elementy, które warto uwzględnić to: 

krajobraz beskidzki,  przykłady lokalnej architektury, wyposażenia wnętrz, 

stroje ludowe). 

b.  szopka ma być wykonana w oparciu o materiały naturalne (dopuszcza się 

użycie plasteliny lub modeliny).ocenie nie podlegają prace, w których użyto 

gotowe figurki lub lalki. 

2. Szopki oceniane będą w kategoriach: 

a. rodzinna (prace wykonane przez członków jednej rodziny) 

b. dziecięca (dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniowie szkół podstawowych) 

c. młodzieżowa (młodzież gimnazjalna i ze szkół średnich) 

3. Przy ocenie szopek będą brane następujące kryteria: 

a) Dostosowanie się do pkt. 1 regulaminu 

b) Staranność i estetyka wykonania. 

4. Prace będą oceniane  w 3 etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym. 

5. Prace przygotowane do etapu szkolnego należy złożyć u nauczyciela plastyki do dnia 

5.12.2013 roku. 

POWIATOWY KONKURS NA ŚWIAT, PODŁAŹNIK I PAJĄK 

1. Każdy  uczestnik konkursu może wykonać pracę w jednej z wymienionych 

kategorii: 

I. Świat (nie więcej niż 3 egzemplarze) 

II. Podłaźnik (jedna praca) 

III. Pająk (jedna praca). 

2. Prace można wykonywać indywidualnie lub zespołowo. 

3. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: 

I. szkoły podstawowe 

II. młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna 

III. dorośli 

4. Prace muszą być wykonane zgodnie z tradycją zarówno jeśli chodzi o ich 

formę jak i materiał (słoma, opłatki, kolorowy papier, bibuła, nasiona roślin 

z terenu Podbabiogórza, tzw. złotka, itp.) Wyklucza się tworzywa sztuczne, 

szkło, taśmy kwiaciarskie, sztuczne drzewka, obce kulturowo nasiona i owoce. 

5. Każda praca musi być podpisana (imię, nazwisko lub nazwa zespołu, adres, 

telefon kontaktowy, grupa wiekowa) 

6. Prace należy składać do nauczyciela plastyki do dnia 6.12.2013 r. 



MIESZKAM W BESKIDACH-XXI EDYCJA 

MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO 

1. Celem konkursu jest rozbudzanie i poszerzanie wśród dzieci, młodzieży i 

osób dorosłych szeroko rozumianych zainteresowań plastycznych ze 

szczególnym ukierunkowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej. 

Ideą konkursu jest również zwrócenie uwagi jego uczestnikom na 

otaczające nas piękno krajobrazu beskidzkiego i przemiany jakie w nim 

zachodzą. Mała Beskidzka Ojczyzna, jej życie codzienne, obraz 

teraźniejszy i miniony to główna inspiracja jaką organizatorzy proponują 

uczestnikom konkursu w tworzeniu ich prac. 

2. W konkursie dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu 

plastycznego, słownego  oraz muzycznego. Dotychczas w konkursie 

stosowano poniższe formy: rysunek, malarstwo (m.in. na szkle), rzeźba( 

m In. korzenioplastyka, makieta), bibułkarstwo, makrama, linoryt, 

fotografia, grafika komputerowa, film, kolaż, poezja, relacje  z wycieczek, 

opowiadania, przewodniki, reportaże, etc. 

3. Prace nadesłane na konkurs muszą być efektem samodzielnej 

działalności twórczej uczestników (nie więcej niż dwóch osób), nie 

mogą brać udziału w innych konkursach. 

4. Uczestnikiem konkursu może być każdy autor bez względu na wiek, 

miejsce zamieszkania. 

5. Prace oceniane będą w VI kategoriach wiekowych: osoby do lat 6, 7-8 lat, 

9-11, 12-14, 15-18, oraz osoby powyżej 18 roku życia. 

6. Prace przygotowane do etapu szkolnego konkursu należy czytelnie 

podpisać (Imię, nazwisko, wiek, klasa) oraz oddać nauczycielowi plastyki 

do dnia 17. 12. 2013 roku 


