
II Szkolny Internetowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to

ty”

Po raz drugi odbył się Szkolny Internetowy Konkurs Poetycki „Wiosna, ach to ty…”. Polegał on na napisaniu

wiersza o tematyce wiosennej i umieszczeniu go na tej stronie internetowej (zobacz niżej 26 zgłoszonych

wierszy). Udział m�gł wzią� każdy ucze� naszej szkoły. Konkurs trwał do 21 marca. Oto wyniki:

I miejsce – Wiktoria Jurczyk kl. VIIIb, Ksawery Kasprzyk kl. VId,

II miejsce – Nadia Czabaj kl. VIa, Roksana Sło�ska kl. VIa, 

III miejsce – Agata Chebdowska i Weronika Spaczy�ska kl. IVa, Iga Dykowska kl. VIa,

wyr�żnienia – Franciszek Duzinkiewicz kl. Ia, Wiktoria Gw��d� kl. IVa , 

Nina Karasiewicz kl. VId, Wiktoria Majewska kl. VId, Igor Wierzbicki kl. IVb.

Gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie.

Prosimy nie wpisywa� się – konkurs zako�czony!

NASZA STRONA

TU UKAZUJĄ SIĘ NASZE TEKSTY

STRONA SZKOŁY II SZKOLNY INTERNETOWY KONKURS POETYCKI „WIOSNA, ACH TO TY”

III SZKOLNY INTERNETOWY KONKURS O JANIE PAWLE II
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» Umieść nowy wpis

Wpisz się...

x
Imię *

Wpis Księgi go�ci *

WYŚLIJ

* napisz, kto się wpisał... Pamiętaj o kulturze obowiązującej w Internecie...
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26 wpis�w.

Wiktoria Gw��d� kl.4 a napisał/a 23 lutego 2021 o 17:40:

"Zapukała Wiosna"

Kto� zapukała do mego okna.

-To piękna Pani Wiosna!

W dłoni trzyma barwne kwiaty,

i ma kosz pstrokaty. 

Rado�nie się �mieje,

i ogłasza, że �nieg topnieje.

Łąki pięknie się zielenią,

a tulipany czerwienią.

Bociany przylatują,

i gniazda budują.

Nied�wiedzie wstają,

i pokarmu szukają.

Pszczoły się budzą,

i w pracy trudzą.

Motyle latają,

i na kwiaty siadają.

Drzewa pąki mają,

i na jabłka czekają.

Sło�ce swoimi promieniami,

ogrzewa �wiat cały,

a powietrze ma zapach wiosny,

i każdy ucze� jest już radosny.
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REGULAMIN

1. W konkursie biorą udział uczniowie naszej szkoły.

2. Udział w konkursie polega na napisaniu wiersza o tematyce wiosennej na specjalnie udostępnionej w tym

celu stronie internetowej. Utwory należy podpisa� własnym imieniem i nazwiskiem. Wpisanie wiersza na

forum jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na jego publikację i wykorzystanie danych osobowych

uczestnika.

3. Uczestnik, kt�ry nie podpisał swojego utworu imieniem i nazwiskiem, może osobi�cie zgłosi� u

organizator�w chę� uczestnictwa w konkursie.

4. Ocenianiem wierszy zajmuje się specjalnie powołane jury. Najładniejsze utwory są nagradzane.

5. Oceniane są tylko utwory oryginalne, własnego pomysłu, kt�re wcze�niej nie były publikowane (nie są

oceniane teksty przepisane lub skopiowane z Internetu).

6. O terminie rozpoczęcia, zako�czenia i rozstrzygnięciu konkursu uczestnicy zostają poinformowani na

szkolnej stronie internetowej.

Organizatorzy: Michał Klain, Jolanta Ob�d i Magdalena Ruczko
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