Świąteczny konkurs fotograficzny

„Kolorowa Wielkanoc”
W przedświątecznym tygodniu w naszych domach wiele się dzieje. Każdy kąt trzeba posprzątać ( by
wygonić zimę) , przetrzeć okna (by lepiej oglądać świat), zrobić palmy, pisanki, święconkę ( by godnie
uczcić święta), upiec baby , mazurki, sernik i inne specjały ( by ucieszyć podniebienie i spotkać się z
rodziną). Warto takie momenty utrwalić i wziąć udział w naszym konkursie.

Co jest potrzebne?
Wystarczy telefon, dobre oko, pomysł na ujęcie, trochę zmysłu artystycznego (
poczucie humoru i kreatywność bardzo mile widziane).
Jakie są kategorie?
Kategoria I : Kulinarne dzieło mojej mamy
Zrób zdjęcie wybranej potrawy świątecznej, którą twoja mama przygotowuje po mistrzowsku.
Kategoria II - Stoliczku nakryj się
Zrób zdjęcie stołu wielkanocnego, ale zanim zjawią się goście.
Kategoria III : Pisanki, kraszanki i cuda wianki.
Zrób zdjęcie wybranej świątecznej dekoracji ( stroiki, pisanki , palmy , itp.)
Kategoria IV- Pomocnik świąteczny to ja. Poproś kogoś z rodziny, aby zrobił ci zdjęcie w trakcie
świątecznych porządków ( w kuchni, w pokoju, na dworze) . Mile widzialne zdjęcia zabawne, z
przymrużeniem oka.
Kto może wziąć udział?
W konkursie mogą wziąć chętni uczniowie z klas IV-VIII .
Ile zdjęć można zgłosić do konkursu?
Każdy Uczestnik może przesłać tylko po jednym zdjęciu z każdej kategorii , czyli łącznie 4 zdjęcia.
Można również wybrać sobie kategorie spośród tych czterech i wysłać odpowiednio: jedno, dwa lub
trzy zdjęcia.
Co jeszcze trzeba zrobić ?
Każde zdjęcie powinno mieć swój tytuł np. Sernik mojej mamy Teresy. / Stół rodzinki Kowalskich/
Moja pisanka/ Adam- pomocnik świąteczny.
Do kiedy i do kogo przesłać ?
Zdjęcia przesyłamy do 9 kwietnia 2021 r. ( piątek po świętach) poprzez czat na Temasach. Klasy IV, V
i VIII do p. Marty Kozak- Korolczuk , klasy VI i VII do p. Iwony Rojewskiej.
Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody, a zdjęcia zamieścimy na stronie internetowej
szkoły.
Organizatorzy : nauczyciele: Iwona Rojewska i Marta KozakKorolczuk wraz z Samorządem Uczniowskim

Wyniki konkursu :
Kategoria I – Kulinarne dzieło mojej mamy
I miejsce- Zuzanna Golecka – 7c
II miejsce- Michał Mikitiuk- 6b
III miejsce- Ernest Dębowczyk- 4b
Kategoria II Stoliczku nakryj się
I miejsce- Kacper Markowski – 6b
II miejsce- Kamil Borysik – 7c
III miejsce – Marcelina Maor – 6c
Kategoria III Pisanki, kraszanki i cuda wianki
I miejsce – Emilia Lisowska 6d
II miejsce -Julia Chmielewska- 6c
III miejsc- Emil Lipka- 7a
Kategoria – Świąteczny pomocnik to ja!
I miejsce- Martyna Zarzycka – 4b
II miejsce- Stanisław Hulajko – 6a
III miejsce- Joanna Borysik- 4b

W konkursie wzięło udział uczniowie z klas: 4b, 5a 6a, 6b, 6c, 6d,
7a, 7c - ( łącznie 15 osób) 49 zdjęć)

4b
1. Martyna Zarzycka
2. Joanna Borysik
5a
1. Bartłomiej Pawłowski
6a
1. Stanisław Hulajko
2. Michał Ignatowicz
3. Oskar Lipka
6b
1. Kacper Markowski
2. Michał Mikitiuk
3. Małgorzata Utykańska
6c
1. Marcelina Maor
6d
1. Emilia Lisowska
7a
1. Emil Lipka
7b
1. Wiktora Hunek
2. Aleksander Cur
7c
1. Kamil Borysik
2. Zuzanna Golecka

