Powiatowy konkurs plastyczny „Książę Mazowiecki Janusz I z wizytą w mojej szkole."

W związku z obchodami kolejnej rocznicy nadania praw miejskich Łomży w dniu 15 czerwca 1418r
przez Księcia Mazowieckiego Janusza I, Publiczne Gimnazjum nr 8 w Łomży im. Księcia
Mazowieckiego Janusza I ogłasza konkurs plastyczny „Książę Mazowiecki Janusz I z wizytą w mojej
szkole." Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III i IV-VI Szkół Podstawowych, uczniów
Gimnazjum i Szkół Średnich
Technika: dowolna, z wyłączeniem materiałów sypkich i plasteliny
Format prac: A3
Termin składania prac: do 29 maja 2016 r
Miejsce składania prac: sekretariat Publicznego Gimnazjum nr 8 w Łomży,
ul. Księżnej Anny 18, tel.86 218-79-74
Prace podpisane na odwrocie powinny zawierać : imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę szkoły, imię i
nazwisko oraz telefon kontaktowy nauczyciela - opiekuna artystycznego, telefon kontaktowy do
szkoły.
Nagrodzeni uczniowie wraz z nauczycielami zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród. O
wynikach konkursu powiadomimy telefonicznie.
Prace biorące udział w konkursie przechodzą na własność organizatora.
Wzięcie udziału w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych
osobowych uczestnika na cele konkursu.

Cele konkursu:
- zapoznanie z postacią Księcia Mazowieckiego Janusza I, który nadał prawa miejskie Łomży
- budzenie szacunku dla historii Polski i naszego miasta
- zilustrowanie wydarzenia fantastycznego – wizyty Księcia Mazowieckiego Janusza I w szkole
- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki
- budzenie więzi z miastem, w którym żyjemy
- przypomnienie o rocznicy nadania praw miejskich Łomży
- zorganizowanie wystawy prac uczniów w czasie czerwcowych Dni Łomży

Drodzy uczniowie, podobnie, jak w ubiegłym roku zachęcamy Was do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym poświęconemu postaci Księcia Mazowieckiego Janusza I. Spróbujcie za pomocą
dowolnej techniki plastycznej przedstawić wydarzenie fantastyczne – wizytę księcia w waszej szkole.
Wyobraźcie sobie jak mogłoby wyglądać to wydarzenie, co chcielibyście pokazać w waszej szkole,
czym chcielibyście się pochwalić. Może zaprosilibyście księcia na ulubioną lekcję ?
Sięgnijcie do źródeł historycznych , między innymi do powieści Henryka Sienkiewicza „Krzyżacy”,
gdzie Książę Janusz I ukazany został jako mądry i sprawiedliwy władca sprzyjający Polsce. Pamiętajcie,
że był także rycerzem, który brał udział w bitwie pod Grunwaldem. Rozwińcie skrzydła wyobraźni.
Czekamy na Wasze prace.

Organizatorzy

Koordynator konkursu
Agnieszka Wysocka

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mojego
dziecka …………………………………………………………………………………………..
na cele konkursu
plastycznego „Książę Mazowiecki Janusz I z wizytą w mojej szkole”.

