
UWAGA!  

Konkursy w ramach ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020” rozstrzygnięte 

We wrześniu i październiku 2020r. chętni uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursach w ramach 

ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”: Wehikuł czasu, Wysil główkę – rozwiąż krzyżówkę, 

Pocztówka dla przyjaciela – sport to zdrowie. 

Wykaz uczniów biorących udział w konkursach: 

Konkurs L.P. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

Wehikuł czasu 
1. Szymon Markowski  3a 

2. Milena Szaforz 3b 

Wysil główkę – rozwiąż 
krzyżówkę 

1. Martyna Kuźma 5a 

2. Sara Kostka 5a 

3. Czesław Jędrys 7b 

Pocztówka dla przyjaciela – 
sport to zdrowie 

1. Alicja Banasz 2a 

2. Maja Bednarska 4b 

3. Amelia Sagała 6a 

 

Dwoje uczniów otrzymało wyróżnienia w konkursie Wehikuł czasu. 

Podczas oceniania prac jury konkursowe brało pod uwagę: wiek dziecka, zaangażowanie, wybraną 

tematykę, aspekty edukacyjne i profilaktyczne.  

Tematyka pracy konkursu Wehikuł czasu była bardzo obszerna. W pracach pojawiły się: elementy 

futurystyczne (loty w kosmos, odkrywanie nowych cywilizacji, spotkania z „obcymi”), podróże w czasie 

(historie niczym z książek Stanisława Lema, spotkania z dinozaurami), pandemia koronawirusa (obawy 

o przyszłość, wygrana z wirusem, powrót do szkoły).  

 

Wykaz laureatów wyróżnionych przez Jury:  

Konkurs L.P. Imię i nazwisko ucznia Klasa 

Wehikuł czasu 
1. Szymon Markowski  3a 

2. Milena Szaforz 3b 

 

Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia w dalszych konkursach. 

Jednocześnie w imieniu własnym i Jury dziękujemy WSZYSTKIM za Wasze prace, za wasze chęci 

i zaangażowanie, zwłaszcza, że w okresie pandemii różnie to wygląda. Pamiętajcie, że wygrana to nie 

wszystko. Z konkursami tak bywa, że raz się wygrywa, a raz nie. Jeśli nie ma Was na liście laureatów, 

to nie koniec świata. Nagrody nie są tutaj najważniejsze. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami 

przegonimy pandemię, a Wy już niedługo będziecie mogli ponownie zasiąść w szkolnych ławach i 

zobaczyć na żywo kolegów i koleżanki, nauczycieli. Tego Wam i sobie życzymy. 

 

Dyrektor, wychowawcy klas, wychowawcy świetlicy i pedagog szkolny 


