
D STO AP W OAŁ WO AKZS90 lat
Szkoły Podstawowej 

w Niemcach
Całą społeczność szkolną

Uczniów, Rodziców, pracowników Szkoły, mieszkańców Niemiec
zapraszamy do włączenia się w obchody 90. rocznicy istnienia Szkoły Podstawowej w Niemcach

Z tej okazji proponujemy udział w konkursach związanych z początkami szkoły
oraz jej fundatorką – hrabiną Martą Łosiową.

KONKURSY LITERACKIE

KONKURSY ARTYSTYCZNE

Organizatorzy zwracają się  z prośbą do osób, które posiadają pamiątkowe zdjęcia lub przedmioty z czasów szkolnych
lub chcą się podzielić wspomnieniami  o kontakt z redakcją gazety KLEKS: kleks.niemce@gmail.com

Przy wyborze najlepszych prac jurorzy biorą pod uwagę: 
● poprawność merytoryczną i  zgodność  z tematem konkursu ● samodzielność i  oryginalność ujęcia tematu ●

● bogactwo zastosowanych środków wyrazu ● zachowanie wybranej formy literackiej ● 
● poprawność językową, ortograczną i interpunkcyjną ● twórczy charakter pracy ●

Warunki uczestnictwa: 
1. Karta zgłoszenia dołączona do pracy

2.  Zgoda autora pracy, a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych
3. Zgoda autora pracy,  a w przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodzica/opiekuna prawnego na rozpowszechnianie pracy konkursowej.

Formularze do pobrania ze strony szkoły:  spniemce.edupage.org 

Termin składania prac: 16 kwietnia 2018 r. do p. 14 (gabinet wicedyrektorów) lub do nauczycieli j. polskiego (s. 36, 50, 53).
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród: 7 maja 2018 r. 

Nagrodzone prace zostaną opublikowane w specjalnym numerze szkolnej gazety Kleks oraz wyeksponowane na okolicznościowej wystawie. 

Zapraszamy do udziału

UWAGA! Organizator nie zwraca otrzymanych prac. 

„A w mojej szkole…” – List do pani Marty Łosiowej o współczesnej szkole. 
Dla uczniów kl. 3 – 7 szkoły podstawowej oraz kl. II – III gimnazjum

„Ta szkoła musiała powstać…” – Wywiad z p. Martą Łosiową inspirowany życiem i działalnością fundatorki szkoły. 
Dla uczniów kl. 6 – 7 szkoły podstawowej oraz kl. II – III gimnazjum

„Szkoła w Niemcach – podróż w czasie” – Utwór poetycki.
Konkurs otwarty

„Z pamiętnika Babci i Dziadka…” – Kartka z pamiętnika, ciekawostki, anegdotki, krótkie historyjki i in.
Rodzinne opowieści o życiu w Niemcach w latach 1918-1939 i podczas wojny i okupacji.  

Konkurs otwarty

„Szkoła w Niemcach – coś więcej niż edukacja” – wspomnienia absolwentów. 
Wspomnienia, reeksje, wywiad z rodzicami, dziadkami itd., kartka z pamiętnika i inne formy literackie.

Dla absolwentów szkoły w Niemcach 

UWAGA! Praca może liczyć maksymalnie 3 strony pismem odręcznym lub 2 strony pismem komputerowym (Calibri 12 lub Times New Roman 12)

Portret Hrabiny Marty Łosiowej 
Technika dowolna, Format A4 lub A3, większy w porozumieniu z organizatorem konkursu

Konkurs otwarty

„Śladami rodziny Łosiów i Budnych” Fotoreportaż z Niemiec i okolic
Maksymalnie 10 zdjęć z opisem, na nośniku elektronicznym (płyta DVD lub pendrive) – format do edycji

  Konkurs otwarty
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