
Sprawozdanie z przebiegu konkursów z okazji Dnia Pluszowego Misia w świetlicy przy 

Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Obornikach – rok szkolny 

2016/2017 

23 listopada 2016 roku w świetlicy szkolnej obchodziliśmy „ Dzień Pluszowego 

Misia”. W ramach tego dnia zostały przeprowadzone 3 konkursy: plastyczny, recytatorski i na 

najmniejszego lub największego misia. Każde dziecko miało do wyboru duży wachlarz 

propozycji, co spotkało się z wielkim zainteresowaniem. Koordynatorem konkursów była 

Pani Joanna Górska. 

Konkurs plastyczny: 

 przedmiotem konkursu plastycznego było wykonanie pracy z racji 

obchodzonego święta, głównym tematem był miś wykonany przez 

uczestników w dowolnym formacie i dowolną techniką, z możliwością 

wykonania różnorodnych form plastycznych, 

 cel konkursu: rozwijanie kreatywności i rozwijanie dziecięcych talentów, 

 komisja powołana do oceny prac plastycznych konkursowych: 

P. Joanna Górska, P. Bernadeta Statucka, P. Katarzyna Bacic. 

Na ręce komisji zostały złożone wszystkie prace dostarczone przez dzieci. Wyłonienie 

zwycięzców było bardzo trudne, ponieważ wszystkie prace były ciekawe. Po długich 

dyskusjach zadecydowano, że zostaną ocenione na trzech poziomach wiekowych: klasy I, 

klasy II, klasy III. Podczas oceniania komisja brała pod uwagę poziom wykonania, technikę, 

estetykę i kreatywność. 

Wyniki konkursu: 

Klasy I: I miejsce – Marek Dekański – Ia / II miejsce – Iga Filoda – Ia / III miejsce – Szymon 

Markowski – Ib, Michał Nowaczyk – Ia 

Klasy II: I miejsce – Maciej Kozłowski – IIB / II miejsce – Joanna Filoda – IIB /  III miejsce 

– Malina Franckowska – II B, Kaja Wendlandt _ IIB 

Klasy III: I miejsce – Marcel Sobański – IIIA / II miejsce – Zofia Rosin i Aleksandra 

Kowalska -  IIIA / III miejsce – Natasza Rosołek – IIIA, Stanisław Seredyński – IIIC 



Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a dodatkowo zwycięzcy nagrody 

rzeczowe.  

Konkurs recytatorski: 

 przedmiotem konkursu było zaprezentowanie wierszy o misiach wybranych przez 

siebie autorów lub swojej własnej twórczości, 

 cel konkursu: popularyzacja literatury pięknej, rozwijanie uzdolnień twórczych i 

recytatorskich. 

 Powołano komisję: P. Joanna Górska, P. Katarzyna Bacic. 

W konkursie tym wyróżniono wszystkich uczniów recytujących wiersze i nagrodzono 

pamiątkowymi dyplomami oraz upominkami. Laureaci tego konkursu to: Iga Filoda – IA, 

Hanna Kowalska –IA, Julia Ćwiklińska – IIC, Maria Balcerowiak – IIIB. 

Konkurs na najmniejszego i największego misia: 

 przedmiotem konkursu był miś – najlepsza Przytulanka wszystkich dzieci. 

Uczniowie uczęszczający do świetlicy mieli za zadanie poszukać i przynieść 

największego i najmniejszego misia.  

 cel konkursu: popularyzacja misia jako najlepszej maskotki dzieci. 

 Powołano komisję w składzie: P. Joanna Górska, P. Grażyna Zachwyc, Anastazja 

Pilarska – uczennica klasy IVa. 

Spośród wielu przyniesionych maskotek komisja wyłoniła jednego najmniejszego misia 

przyniesionego przez Nataszę Rosołek z klasy IIIA oraz największego misia Mikołaja 

Gładeckiego z Klasy IIIA. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. 

Wszystkim gratulujemy! 

 

 

 

 

 



 


