
„Twój los kształtuje się w momentach podejmowania decyzji”. 
Anthony Robbins 

 
Dnia 24.02.2016 odbył się w naszej szkole 

finał międzypokoleniowego konkursu przyrodniczo-plastycznego  
ŻYCIE BEZ NAŁOGÓW. 

 
Celem konkursu było: promowanie, wzmacnianie i rozpowszechnianie wśród dzieci 
wiedzy  na temat szkodliwości nałogów oraz upowszechnianie wśród dzieci mody na 
życie bez nałogów.   

Czas trwania konkursu: 
  - grudzień - luty 2015/2016.  
 
Zasady uczestnictwa:               
W konkursie mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie wraz z rodzicami lub dziadkami  z klas 
IV – VI.  
 
Udział w konkursie był równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz 
danych autora dla potrzeb konkursu na stronach internetowych: Szkoły Podstawowej nr 
88. 

Jakie zadania do spełnienia mieli nasi uczniowie??? 
  

 Klasy 4 
plakat promujący życie bez 
nałogu/nałogów 

Klasy 5 
hasło antyreklamowe 
promujące życie bez 
nałogu/nałogów 

Klasy 6  
list dziecka do 
rodzica oraz rodzica 
do dziecka 
promujące życie bez 
nałogu/nałogów 
 

Wytyczne  - prace mogą być wykonane 
dowolną techniką plastyczną 
(kredka, pastele, farba plakatowa, 
wyklejanka, wycinanka, komiks).  
- plakat bez opisu, czyli tekstu. 
- prace powinny być wykonane na 
papierze w formacie A2 

- hasło antyreklamowe 
promujące życie bez nałogów 
dziecka do rodzica oraz rodzica 
do dziecka 
- hasło wykonane w formie 
transparentu A2 
- hasło bez rysunku 
- hasło musi zawierać minimum 
4 słowa 
 
 

- list ma być ręcznie 
napisany, dużymi 
literami, czytelnie  
- format A1  

Kryteria oceny:- zgodność pracy z tematyką konkursu,- walory artystyczno-estetyczno-merytoryczne- 
oryginalność,- pomysłowość 

Inne  Chętni uczniowie wraz z rodzicami 
lub dziadkami wykonują w domu 
plakat promujący życie bez 
nałogów. Połowę plakatu- lewą 
stronę wykonuje dziecko, drugą 
połowę (prawą stronę) 
KONTYNUUJĄ  rodzice lub 
dziadkowie. Plakat ma stanowić 
całość. 
 

Chętni uczniowie wraz z 
rodzicami lub dziadkami 
wykonują w domu 
DWUSTRONNY transparent. 
Jedną stronę wykonuje dziecko, 
drugą rodzice lub dziadkowie 

Chętni uczniowie wraz 
z rodzicami lub 
dziadkami wykonują w 
domu 
DWUSTRONNY 
LIST. Jedną stronę 
pisze  dziecko, drugą 
rodzice lub dziadkowie 

Ważne  Prace mogą ujmować 1 wybrany nałóg lub dotyczyć ogólnie nałogów. 

A OTO LISTA OSÓB NAGRODZONYCH I WYRÓŻNIONYCH: 



                                                                                                                    
KLASY 4 

4A 
DAWID MAKOWSKI- 4A I MIEJSCE 

EMILIA PAŁAC- 4A II MIEJSCE 
OLIWIA MIŚTAK- 4A III MIEJSCE 
ELIASZ GAZDA- 4B IV MIEJSCE 

 
AGATA PIEKARSKA-4B 

KINGA WŁODARSKA-4B 
DARIA KASPRZYK-4A 
GABRYSIA DABEK-4B 

KONRAD NIEWITAŁA-4B 
 
KLASY 5 
PIOTR KUŹMA- 5C I MIEJSCE 
PIOTR HAJDUS 5C II MIEJSCE 
KAMIL RAJCA 5C III MIEJSCE 
 
WIKTORIA STĘPA 
 

KLASY 6 
AGNIESZKA WIĄCEK-6C I MIEJSCE 

ALICJA SELEGA-6C II MIEJSCE 
JULIA RAJCA-6B III MIEJSCE 

 
JULIA CYGANIK 6B 

 
 

          
 

Gratulujemy autorom i współautorom pracy.  

Dziękujemy Rodzicom, Dziadkom za pomoc. 

Organizatorzy:  

Małgorzata Durek-Surówka 

Bożena Stachowska 

 

 


