
 
 

VII  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ  
WIEDZY O GMINIE NIEDRZWICA DUŻA 

CZY ZNASZ SWOJĄ GMINĘ? 
 

Zespół Szkól w Krężnicy Jarej Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii   Krajowej 
20-515 Lublin 51, tel. Fax. 081 5119125, e-mail kreznica@interia.pl  

 

Pod patronatem Wójta Gminy Niedrzwica Duża 
 

  
 

Serdecznie zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu  
Gminy Niedrzwica Duża do udziału w konkursie Czy znasz swoją gminę? 
 

Cel projektu: 
 

 budzenie zainteresowania historią małej ojczyzny oraz dumy z przynależności do 
społeczności lokalnej 

 szlachetne współzawodnictwo 
 rozwijanie wrażliwości i poczucia piękna 
 prezentacja innowacyjnych pomysłów uczniów 
 

Uczestnicy: 
 
Uczestnikami projektu są uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy 
Niedrzwica Duża.  

 
Zasady: 
 
Tegoroczny Turniej będzie realizowany w formie konkursu plastycznego pod hasłem: 
„Mój ulubiony zakątek w gminie Niedrzwica Duża” 
 
REGULAMIN KONKURSU: 
 
I. Cele konkursu: 

a) przybliżenie zakątków ciekawych pod względem  przyrodniczym                                                       
i architektonicznym w gminie Niedrzwica Duża 
b) rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i umiejętności plastycznych 
c) zapoznanie się techniką plastyczną - collage  
 
 



 
 
 II. Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych: 

a) uczniowie klas  I-III Szkoły Podstawowej 
b) uczniowie klas  IV-VI Szkoły Podstawowej 
c) uczniowie klas I-III Gimnazjum 
 
III. Technika:  
 
COLLAGE - Kolaż znany był już w starożytnych Chinach. Pierwsze dzieła tego typu 
powstały około 200 r. p.n.e. Sam termin „kolaż” wywodzi się z francuskiego słowa „coller”, 
oznaczającego klej. Dlatego często spotykany jest również zapis właśnie z języka 
francuskiego – collage.  Jest to technika polegająca na komponowaniu obrazów z różnych 
materiałów i tworzyw  na płótnie lub papierze. Niektóre fragmenty kolażu można dorysować 
lub domalować farbami. W technice tej możemy wykorzystać fotografię, tekturę falistą, 
tapety, gazety, bibuły, płótna, bandaże, koronki, sznurki, zapałki, itp. Niektóre elementy 
można  namalować lub wyciąć  np. z gazety. Przygotowane materiały układamy  i naklejamy 
na papier. Do każdego materiału dobieramy odpowiedni klej. 
 
 
IV. Format prac: 
 A3, A4. 
 
V. Opis prac: 

Prace należy podpisać, podając - imię, nazwisko i wiek autora pracy,  
imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego praca została wykonana, dokładny adres  
placówki oświatowej lub szkoły oraz dołączyć z tyłu pracy wypełnione przez rodziców lub 
opiekunów prawnych uczestnika oświadczenie, którego wzór jest w załączeniu.  
 

VI. Termin nadsyłania prac: 

 Prace należy przysyłać na adres organizatorów do dnia  12 czerwca 2014 roku. 
 
VII. Rozstrzygnięcie konkursu  

Komisja konkursowa zbierze się 16 czerwca. Przy ocenie prac Jury kierować się będzie 
następującymi kryteriami: 

a) oryginalność interpretacji tematu 
b) umiejętność posługiwania się techniką kolażu 
c) estetyka wykonania prac 
 
Nazwiska laureatów zostaną podane telefonicznie  przed wręczeniem nagród. 

Wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa 23 czerwca 2014 r. w  siedzibie GOKSiR w 
Niedrzwicy Dużej, początek godzina 10.00. 

 
 
DYREKTOR                                                                           ORGANIZATORZY 
 
 


