
XXVIII "Tydzień Ziemi" 

 
Hasło przewodnie: „Głodni świata - głodny 

świat" 

Termin: kwiecień 2021 r. 

 

Tegoroczny, XXVIII „Tydzień Ziemi”, realizowany 

będzie pod hasłem: „Głodni świata - głodny 

świat” nawiązując do pandemii koronawirusa 

na świecie i jej skutków, między innymi do 

potrzeby pomocy humanitarnej i solidarności z 

krajami zagrożonymi głodem.  

Zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach: 

1. Konkurs fotograficzny: „Świat za zamkniętymi drzwiami”  
Zadaniem uczestników konkursu będzie pokazanie na fotografiach tego za czym autorzy 

tęsknili w czasie izolacji (kontakt z przyrodą, pięknem krajobrazu, wyprawami w góry, do lasu 

itp.). Może właśnie zamknięcie w domu otworzyło im oczy na to czego wcześniej nie 

dostrzegali i nie doceniali, bo było powszechne i dostępne. 

• dostarczenie fotografii o wymiarach 13 x 18 cm (wyłącznie ten format)  

2. Konkurs plastyczny na projekt naklejki „Siłacze - Zgniatacze”  
 Konkurs skierowany jest dla uczniów wszystkich typów szkół. Zadaniem uczestników 

konkursu będzie przygotowanie projektu naklejki promującej zgniatanie takich odpadów 

segregowanych jak puszki, butelki plastikowe, kartoniki po napojach, pudła itp. Zgniatanie 

zmniejsza objętość śmieci i tym samym w kontenerach mieści się ich więcej. Jest to 

ekologiczne działanie przynoszące konkretne korzyści m.in. także finansowe dla 

mieszkańców. Rysunek może być także satyrą na nasze nawyki. 

• dostarczenie pracy konkursowej w formacie A4  

3. Konkurs poetycki: „Jeszcze będzie normalnie!?…”  
Zadaniem uczestników konkursu będzie napisanie wiersza, w którym autor zwróci uwagę na 

współczesne zagrożenia dla życia na Ziemi – szczególnie te związane z degradacją środowiska 

przyrodniczego, a także wynikające z czasu pandemii – izolacji, samotności, strachu, śmierci. 

Czy świat zmienił się bezpowrotnie, a może po tym dramatycznym czasie odrodzi się lepszy, a 

ludzie staną się wrażliwsi i bardziej solidarni. Wiersz może wskazywać na negatywne 

zjawiska, ale również może być pochwałą bohaterskich postaw i działań. Konkurs skierowany 

jest do uczniów wszystkich typów szkół. 

• nadesłanie poezji własnej (maksymalnie trzy utwory) 

Prace należy dostarczyć  do 19 kwietnia do sekretariatu szkoły lub zostawić na portierni ( z 

dopiskiem ZS 17  - Tydzień Ziemi).  

Szczegółowych informacji udziela p. Biegańska i p. Kaźmierczak. 

Regulamin konkursów: tu plik pdf z regulaminem 

Na laureatów konkursu czekają nagrody rzeczowe! 

 


