
     50 lat
Dnia Ziemi
. . .  i co dalej?

WARUNKI UCZESTNICTWA 
 W KONKURSACH: 

  przesłanie prac w formie elektronicznej 
(skan, zdjęcie, dokument tekstowy i in.) 
na adres: 
ewa.lubkowska.baszczak@gmail.com 
joannaelsner28@gmail.com 
  ostateczny termin upływa z dniem  

3 maja 2020 r.; 
  jeden uczeń może zgłosić w jednym 

konkursie maksymalnie 2 prace; 
  do konkursu zgłaszamy tylko prace 

własne! 
  każda praca konkursowa ma być 

podpisana, tzn. w nazwie pliku podajemy 
imię i nazwisko autora oraz klasę; 
  dla autorów najciekawszych form 

i poprawnych rozwiązań przewidujemy 
nagrody. 

Zapraszamy do udziału! 
Wasi przyrodnicy: 
geograf: Ewa Łubkowska-Baszczak 
biolog: Joanna Elsner 

W tym roku jest inaczej.
Mamy w sobie wi cej ę
empatii dla Ziemi, 
poniewa  jak nigdy dot d ż ą
zrozumieli my, e ś ż
jeste my od Ziemi ś
zale ni. ż
Ziemia wydawa a nam si  ł ę
olbrzymia, tymczasem jej 
wielko  jest wzgl dna, ść ę
mikroskopijny wirus obiega 
j  w kilka tygodni.ą

Og aszamy konkursy dla uczniów SP39 ł
 w Chorzowie, którzy w artystyczny 
sposób pragn  uczci  Dzie  Ziemią ć ń

1. Konkurs literacki 
pod hasłem „List do Ziemi” 

Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie 
utworu, np. wiersza, w którym autor zwróci uwagę 
na postępowanie ludzi wobec naszej Planety. 

Czy poczuwamy się do odpowiedzialności za jej 
czystość? 
Czy mamy świadomość, że jej stan ma wpływ na 
nasze życie i zdrowie? 
Czy jesteśmy aktywni, czy wręcz przeciwnie – 
niezainteresowani tą tematyką? 

2. Konkurs fotograficzny  
pt. „Piękno przyrody za…” 

Poszukaj przyrody wokół siebie – za swoim oknem, 
balkonem, tarasem, podwórkiem, miastem… 
Wszędzie tam, gdzie zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa uda się Wam dotrzeć! 
Sfotografujcie to, co Was urzeknie  
w otaczającym świecie, od którego zostaliśmy 
odcięci przez epidemię. 

3. Konkurs plastyczny 
pt. „Jestem cząstką świata” 

Zadaniem uczestników konkursu będzie 
przygotowanie pracy plastycznej - w dowolnej 
technice – ukazującej, że ludzie są tylko częścią 
Ziemi. Powinniśmy doceniać to, co od niej 
otrzymujemy i wspólnie działać na jej rzecz. 4. Łamigłówki pod wspólnym hasłem  

„Powietrze, które nas otacza” 

Krzyżówka nr 1 oraz rebus są dedykowane młodszym 
dzieciom, natomiast krzyżówka nr 2 jest dedykowana 
starszym uczniom szkoły. 
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