
KONKURSKONKURS
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zapraszają do udziału w konkursie fotograficznoOpiekunowie Samorządu Uczniowskiego zapraszają do udziału w konkursie fotograficzno
– plastycznym organizowanym z okazji przypadającego 4 października Światowego Dnia– plastycznym organizowanym z okazji przypadającego 4 października Światowego Dnia
Zwierząt. Zwierząt. 

Konkurs  nosi  tytuł  Konkurs  nosi  tytuł  „  Mój  pupil”  „  Mój  pupil”  i  adresowany  jest  do  wszystkich  uczniów  Szkołyi  adresowany  jest  do  wszystkich  uczniów  Szkoły
Podstawowej  nr  23  w  Rudzie  Śląskiej,  a  także  do  przedszkolaków  sąsiadującychPodstawowej  nr  23  w  Rudzie  Śląskiej,  a  także  do  przedszkolaków  sąsiadujących
placówek przedszkolnych  w Bykowinie.placówek przedszkolnych  w Bykowinie.

Czy masz swojego pupila? A może jest  ich kilku? Czy mieszka z Tobą?Czy masz swojego pupila? A może jest  ich kilku? Czy mieszka z Tobą?
Czy  robi  różne  psikusy?  Masz  jego  fotografię?  Może  macie  wspólneCzy  robi  różne  psikusy?  Masz  jego  fotografię?  Może  macie  wspólne
zdjęcie? A może narysowałeś jego portret?zdjęcie? A może narysowałeś jego portret?

Jeśli tak – jest Jeśli tak – jest to to konkurs dla Ciebie !!konkurs dla Ciebie !!     

 Przynieś fotografię,  opisz ją imieniem swojego zwierzątka oraz  swoim, a następniePrzynieś fotografię,  opisz ją imieniem swojego zwierzątka oraz  swoim, a następnie
oddaj w pokoju nauczycielskim lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego.oddaj w pokoju nauczycielskim lub opiekunom Samorządu Uczniowskiego.

Jeśli nie posiadasz zdjęcia swojego zwierzątka, ale potrafisz je fajnie przedstawić zaJeśli nie posiadasz zdjęcia swojego zwierzątka, ale potrafisz je fajnie przedstawić za
pomocą dowolnej formy plastycznej  - możesz to także zrobić. Format pracy plastycznejpomocą dowolnej formy plastycznej  - możesz to także zrobić. Format pracy plastycznej
i  fotografii  jest  dowolny.  Na  odwrocie  zdjęcia  lub  pracy  należy  umieścić  imięi  fotografii  jest  dowolny.  Na  odwrocie  zdjęcia  lub  pracy  należy  umieścić  imię
zwierzątka,     imię i nazwisko ucznia oraz klasę ( lub nr przedszkola i nazwę grupy).zwierzątka,     imię i nazwisko ucznia oraz klasę ( lub nr przedszkola i nazwę grupy).

Zdjęcia oraz prace plastyczne należy złożyć w pokoju nauczycielskim do 2 październikaZdjęcia oraz prace plastyczne należy złożyć w pokoju nauczycielskim do 2 października
2018 r.2018 r.

Organizatorzy  :  Jolanta  Tomecka  Rodzoch,  Joanna  Kwiatkowska  Paluch,  KrzysztofOrganizatorzy  :  Jolanta  Tomecka  Rodzoch,  Joanna  Kwiatkowska  Paluch,  Krzysztof
RodzochRodzoch


