
DZIEŃ ZIEMI – KONKURS 
 

22 kwietnia po raz kolejny obchodzony będzie DZIEŃ ZIEMI, znany również jako 
ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI lub MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI. Aby 
przybliżyć uczniom problemy naszej planety, ogłaszamy konkurs w trzech kategoriach: 

KATEGORIA 1 – KONKURS PLASTYCZNY 

Skierowana jest do uczniów klas I-III SP nr 1 w Żurawicy; 
 w tej kategorii należy przygotować zabawki/figurki/modele itp. z odpadów (np. 

plastikowych butelek, różnych opakowań, puszek, kartonów, plastikowych 
reklamówek itp.), 

 pomysł na wykonanie zabawki zależy tylko i wyłącznie od kreatywności i wyobraźni 
plastycznej uczniów, 

 wykonane przedmioty należy umieścić na podstawce, do której należy przykleić 
karteczkę z informacją o autorze pracy (imię, nazwisko, klasa), 

 prace należy składać w pokoju nauczycielskim do dnia 7-go kwietnia. 

KATEGORIA 2 – PLAKAT 

Skierowana jest do uczniów klas IV-VI SP nr 1 w Żurawicy; 
 w tej kategorii należy przygotować plakat o tematyce proekologicznej, 
 format plakatu jest dowolny, 
 forma plastyczna plakatu jest dowolna, 
 w prawym dolnym rogu plakatu należy umieścić informacje o autorze plakatu (imię, 

nazwisko, klasa), 
 plakaty należy składać w pokoju nauczycielskim do dnia 7-go kwietnia. 

KATEGORIA 3 – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA 

Skierowana jest do uczniów klas VII-VIII SP nr 1 w Żurawicy; 
 w tej kategorii należy przygotować prezentację multimedialną w programie PowerPoint, 

o tematyce proekologicznej, 
 prezentacja powinna zawierać co najmniej 15 slajdów (nie licząc strony tytułowej 

i końcowej), imię, nazwisko i klasę należy umieścić na stronie tytułowej, 
 prace należy przesyłać na adres: akadziela@sp1zurawica.edu.pl, do 7-go kwietnia, 

w temacie wiadomości wpisując imię, nazwisko i klasę oraz Dzień Ziemi – prezentacja. 

PODSUMOWANIE KONKURSU: 

 oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona jury powołane przez organizatora, 
 jury będzie zwracało uwagę na estetykę wykonania, zgodność wykonania z złożeniami 

konkursu, wkład pracy oraz samodzielność wykonania, 
 autorzy najlepszych prac zostaną uhonorowani ocenami celującymi z przyrody, 

geografii lub biologii (do wyboru przez laureata) oraz drobnymi upominkami. 
Otrzymają również dyplomy. 

 
Ogłoszenie wyników nastąpi 22 kwietnia 2022 r. podczas obchodów DNIA ZIEMI w naszej 
szkole. 


