
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 118  

 

w ramach realizacji projektu „Drzewa - cuda natury” 

zaprasza do udziału  

w Szkolnym Konkursie na Plakat 

 "Życie w koronach drzew" dla uczniów klas IV 

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR: 
Szkoła Podstawowa nr 118 im. płk. pil. Bolesława Orlioskiego we Wrocławiu, 
54-130 Wrocław, ul. Bulwar Ikara 19, tel. 71/788 99 30, e-mail: szkola@sp118.pl 

II. OSOBY ODPOWIEDZIALNE: 
Bogumiła Hucaluk - Pacek, Magdalena Krawczyk, Renata Lenart 

III.CELE KONKURSU: 

 kształtowanie postaw dbałości o naturalne środowisko, 
 poznanie złożonego środowiska życia występującego w koronach drzew, 
 poznanie gatunków zwierząt, których życie bezpośrednio związane jest z życiem 

drzew, 
 Zrozumienie różnych zależności występujących pomiędzy organizmami żyjącymi w 

koronach drzew, 
 uświadomienie dzieciom i młodzieży roli drzew w prawidłowym funkcjonowaniu 

ekosystemów na świecie, 
 zwrócenie uwagi na znaczenie lasów w prawidłowym zachowaniu bioróżnorodności, 
 motywowanie uczniów do podejmowania działao sprzyjających ochronie 

drzewostanu najbliższej okolicy, 
 kształcenie kreatywnego myślenia i umiejętnego korzystania z dodatkowych źródeł 

wiedzy. 
 

mailto:sekretariat@sp113.wroc.pl


IV. UCZESTNICY KONKURSU: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 118 we Wrocławiu - klasy IV 

 

 

 V. ZASADY OGÓLNE: 
 Tematem przewodnim jest ukazanie różnorodności życia w koronach drzew, 
 Przedmiotem konkursu są oryginalne plakaty wykonane samodzielnie przez ucznia 

zgłaszającego się do konkursu, wcześniej nie publikowane i nie nagradzane, 
 Plakaty należy wykonad na kartce z bloku technicznego o formacie A3, 
 Technika prac konkursowych jest dowolna, na plakacie powinny znaleźd się tekst i 

obraz (wszelkie rysunki wykonuje autor pracy samodzielnie),  
 Prace konkursowe należy dostarczyd do dnia 30.09.2019 r. do nauczycieli przyrody, 

biologii, geografii, 
 Prace należy opisad drukowanymi literami ( tytuł pracy, imię i nazwisko autora, klasa), 
 Prace składamy u nauczycieli przyrody, biologii, geografii, 
 Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własnośd Organizatora, 
 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10.10.2019 r. 
 Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły, a nagrodzone 

prace znajdą się na wystawie w holu szkoły. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 
 

 

 

 


