
 

Podsumowanie i zakończenie projektu 

 

  
 

odbyło się 17 grudnia 2010 r. 

 

 

 

 
      Wybór daty, nie był przypadkowy. W tradycji szkolnej i dalszych 

zamierzeniach, planowane jest obchodzenie ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY            

w ostatni piątek przed Świętami Bożego Narodzenia. Data w sposób bezpośredni 

wiąże się z urodzinami Adama Mickiewicza, które przypadają 24 grudnia.  

 

Projekt obejmował okres dwóch miesięcy, zaplanowane działania ściśle 

integrowały z przygotowaniami do  ŚWIĘTA PATRONA SZKOŁY. 

 

 

Założone cele zostały zrealizowane; uczniowie: 

 

  podjęli dodatkowe działania związane z przestrzeganiem zasad kultury 

osobistej, zgodnie z hasłem roku „Grzeczność nie jest nauką łatwą              

ani małą”, 

  poznali wybrane fakty z życia i twórczości Adama Mickiewicza, 

rozszerzając wiedzę o sławnych Polakach, 

 przedstawili piękną recytację fragmentów poezji, doskonaląc wrażliwość 

poetycką, 

 przygotowali ilustrację bajek: „Przyjaciele”, „Pies i wilk”, rozwijając 

wyobraźnię oraz zdolności twórcze, 

 wykonali portret Adama Mickiewicza tworząc własną kompozycję 

malarską. 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi przedsięwzięciami  

i obejrzenia galerii zdjęć  



PODSUMOWANIE KONKURSU! 

 

wynikał z założeń projektu.  

 

Zadania konkursowe obejmowały: 

 wykonanie portretu Adama Mickiewicza, 

 przygotowanie ilustracji do bajki pt. „Przyjaciele”( kl. I - III ),             

„Pies i wilk” (kl. IV - VI ) 

 

 

 

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem,                                             

napłynęło 51 konkursowych prac. 

Jako organizatorzy  za udział               

 
 

 

Zgodnie z regulaminem konkursu przyznano: Grad Prix, miejsce I, II, III              

w kategorii klas I – III,  miejsce I, II, III ,  w kategorii klas IV – VI, 8 wyróżnień. 

 

 

 
 

 

 GRAND PRIX – Weronika Siwek, kl. IV 

 
W kategorii klas I – III: 

 

 miejsce    I  – Wojciech Karbowski, kl. I 

 miejsce   II – Nikodem Pawlak , kl. II 

 miejsce III – Kacper Kędzia, kl. I  

 

 



W kategorii klas IV – VI: 

 

 miejsce    I  – Wiktoria Woźniak, kl. IV 

 miejsce   II – Agata Pałczyńska , kl. IV 

 miejsce III – Violetta Wawrzyniak, kl. IV  
 

 

Wyróżnienia: 

 

 Agnieszka Ilska, kl. I 

 Agnieszka Kryś, k. II 

 Jakub Nowak, kl. II 

 Nikola Szymczak, kl. III 

 Agnieszka Zimmermann, kl. III 

 Wiktoria Sroka, kl. IV 

 Agnieszka Wielichowska, kl. IV 

 Aleksandra Nowak, kl.V 

 

 

 

 
do  obejrzenia wszystkich prac konkursowych,  

 

w szkolnej galerii zdjęć,  

 

 

ORGANIZATORZY 
 

 


