
 

27.03 – 31.03 w naszej szkole  

odbędzie się  

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA.  

W związku z tym zostały zorganizowane  

następujące wydarzenia: 
 

Konkurs plastyczny na najciekawszą stronę z książki kucharskiej,  

promującej zdrowe odżywianie. 

 
1.ORGANIZATORZY KONKURSU: mgr Agnieszka Makarewicz – 

nauczyciel biologii, mgr Dorota Adamska – pedagog gimnazjum 

 

2.TERMINY: Termin oddawania prac konkursowych do 31 marca 2017r. 

Prace należy składać u p. Doroty Adamskiej.  

 

3.CELE KONKURSU:  

 

 Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się. 

 Poznanie wartości odżywczych produktów. 

 Określanie potrzeb pokarmowych ludzi. 

 Stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania 

posiłków. 

 Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną. 

 

4.PRZEDMIOT KONKURSU: Zadaniem uczniów jest wyszukanie 

lub stworzenie własnego przepisu – z uwzględnieniem niezbędnych składników 

i sposobu przygotowania dania oraz przestrzenne ukazanie samej potrawy. 

 

5.WARUNKI KONKURSU: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 

0 - III szkoły podstawowej.  

 

6.OCENA PRAC KONKURSOWYCH: Komisja konkursowa w składzie: 

mgr Agnieszka Makarewicz, mgr Alina Pastuszka, mgr Dorota Adamska,  

wybierze laureatów, zwracając uwagę na:  

 

- innowacyjność i kreatywność,  

- zastosowaną technikę,  

- zgodność pracy z tematem konkursu.  



 

7.NAGRODY W KONKURSIE: W konkursie zostaną przyznane nagrody 

główne. 

 

8.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

5.04.2017r. 

Szkolny konkurs plastyczny 

pt: „Moje zdrowe menu”. 

Wciel się w rolę restauratora i stwórz kartę zdrowych i pysznych dań 

- klasy IV-VI. 

1.ORGANIZATORZY KONKURSU: mgr Agnieszka Makarewicz – 

nauczyciel biologii. 

 

2.TERMINY: Termin oddawania prac konkursowych do 31 marca 2017r. 

Prace należy składać u p. Doroty Adamskiej.  

 

3.CELE KONKURSU:  

 

 Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się. 

 Poznanie wartości odżywczych produktów. 

 Określanie potrzeb pokarmowych ludzi. 

 Stosowanie prawidłowych zasad przygotowywania i spożywania 

posiłków. 

 Pogłębianie zainteresowań problematyką prozdrowotną. 

 

4.PRZEDMIOT KONKURSU: Prace plastyczne nie powinny być większe 

niż format A4 i mogą być w formie książeczki, zeszytu, skoroszytu, itp. 

Technika prac dowolna.  

 

5.WARUNKI KONKURSU: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas 

IV – VI szkoły podstawowej.  

 

6.OCENA PRAC KONKURSOWYCH: Komisja konkursowa w składzie: 

mgr Agnieszka Makarewicz, mgr Alina Pastuszka, mgr Dorota Adamska,  

wybierze laureatów, zwracając uwagę na:  

 

- innowacyjność i kreatywność,  

- zastosowaną technikę,  

- zgodność pracy z tematem konkursu.  

 



7.NAGRODY W KONKURSIE: W konkursie zostaną przyznane nagrody 

główne. 

 

8.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

5.04.2017r. 

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu 

pt: „Wiem, co jem” 

- klasy I-III gimnazjum. 

 

1.ORGANIZATOR KONKURSU: mgr Agnieszka Makarewicz 

 – nauczyciel biologii. 

 

2.FORMA PRACY UCZNIÓW: Test 

 

3.TERMINY: Test odbędzie się 29 marca o 14.35 w sali nr. 40 

 

4.CELE KONKURSU:  

 

 Poznanie i stosowanie zasad prawidłowego odżywiania się. 

 Podnoszenie poziomu wiedzy i zainteresowań biologicznych uczniów. 

 Rozwijanie umiejętności właściwego współzawodnictwa. 

 Kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego 

rozwoju. 
 

 

5.WARUNKI KONKURSU: Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie  

klas I – III gimnazjum.  

 

6.NAGRODY W KONKURSIE: W konkursie zostanie przyznana nagroda 

główna.  Zwycięzcą zostanie uczeń, który uzyska największą liczbę punktów 

z testu. 

 

8.ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU: Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 

5.04.2017r. 

Pracę oceniać będzie nauczyciel biologii Agnieszka Makarewicz 

 


