
                

 

WARSZAWSKI KONKURS PLASTYCZNY 

„ZACZAROWANE OGRODY 

 JANA MARCINA SZANCERA” 

 

Zapraszamy uczniów klas I – VI szkół podstawowych 

do wzięcia udziału w szóstej edycji  

Warszawskiego Konkursu Plastycznego 

„Zaczarowane ogrody Jana Marcina Szancera”. 

Organizator konkursu: 

http://www.bip.kuratorium.waw.pl/


Szkoła Podstawowa nr 285 im. Jana Marcina Szancera 

03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 20 

Tel/fax. /22/ 811 40 55 

 

 

CELE KONKURSU: 

 nawiązanie do bogactwa ilustratorskiego Patrona naszej szkoły Jana Marcina 

Szancera, 

 rozbudzanie wrażliwości plastycznej, 

 poszerzanie znajomości technik malarskich, 

 promocja ucznia zdolnego – prezentacja poziomu artystycznego prac, 

 konfrontacja pracy i osiągnięć nauczycieli plastyki. 

 

WARUNKI KONKURSU: 

 w konkursie mogą brać udział uczniowie klas I – VI warszawskich szkół 

podstawowych, 

 praca ma być wykonana samodzielnie i nie może być powtórzeniem 

istniejących dzieł, 

 każdy uczestnik może wykonać jedną pracę, 

 szkoła może zgłosić 10 prac / po 5 w każdej kategorii wiekowej/, 

 format prac A3 lub A4, oprawione w passe - partout /wykonane z kartonu/, 

 technika: 

- rysunkowa /piórko, tusz lub czarny długopis albo cienkopis/, 

- mieszana /rysunek tuszem + akwarela/, 

 na odwrocie pracy należy umieścić następujące informacje: 

- imię i nazwisko ucznia, 

- wiek i klasę, 

- tytuł utworu, 

- imię i nazwisko opiekuna, 

- adres i telefon szkoły, 

 szkoła nie zwraca prac laureatów, 

 prosimy o dostarczenie listy uczestników (wydruk komputerowy), 

 prace bez kompletnych danych nie wezmą udziału w konkursie, 

 

 

KRYTERIA OCEN PRAC KONKURSOWYCH: 

 interpretacja własna tematu, 



 walory artystyczne i kompozycja, 

 swobodne posługiwanie się wybranymi technikami, 

 estetyka wykonania, 

 prace będą oceniane w kategoriach klas I – III i IV – VI 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC: 14.02.2014r. 

Komisja konkursowa powołana przez organizatora wyłoni spośród 

przedstawionych prac najlepiej wykonane ilustracje, ich autorzy otrzymają nagrody 

i wyróżnienia, a prace zostaną wyeksponowane na terenie szkoły. 

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród placówki zostaną 

powiadomione faxem. 

 

 

Przeczytajcie wybrany tekst i zilustrujcie go przy użyciu środków 

plastycznych stosowanych przez patrona naszej szkoły Jana Marcina 

Szancera. 

 

 

 

Ewa Szelburg – Zarembina 

 

„Królestwo bajek” 

 

„…Pani… szła teraz wolno przez łąkę, pod jedwabną czerwoną parasolką… Szła w białej, 

powłóczystej sukni, spod której  błyskały w słońcu świecące pantofelki… Szla owiana 

przedziwnym różowawym blaskiem.                                                                                                                           

Nad jej czerwoną parasolką, jak nad kwiatem do słońca rozkwitłym, tańczyły motyle i łątki, za nią 

biegły w pokłonach zastępy łąkowych rumianków, smółek, jaskrów i dygotliwych trawek…” 

 

 

*********************************** 

 

 

 

Marcin Brykczyński 

 



      „ 12 kolorów” 

 

                                                              „Szary”  

 

W pewnym bardzo starym domu, 

w szafce od zegara, 

mieszka sobie po kryjomu 

mała myszka szara. 

 

W dzień zabawia się wesoło 

z  miłą mysią parą 

i wychodzi, gdy wokoło 

robi się już szaro. 

 

Zjada w kuchni coś ukradkiem 

i umyka potem, 

by nie spotkać się przypadkiem 

z wielkim szarym kotem. 

 

A gdy noc już jest na świecie 

I kot zaśnie w ciszy, 

to do rana mu na grzbiecie 

tańczą szare myszy. 

 

 

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają: 

 

p. Ewa Dąbrowska   668 199 709 

p. Iwona Płusa   503 324 565 

p. Marianna Zwęglińska  691 303 075 

 

 

 

 

 

pieczątka szkoły 



 

KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR ………. 

Tel. kontaktowy ………………………………………… 

 

L.p. 

 

Imię i nazwisko 

autora pracy 

 

Klasa 

 

Tytuł wiersza 

 

Imię i nazwisko 
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