Szanowni Nauczyciele, Wychowawcy, Uczniowie naszej Szkoły
W związku z rocznicą założenia Szkoły Podstawowej nr 2 w Proszowicach im. 6 Brygady
Powietrznodesantowej gen. Bryg. Stanisława Sosabowskiego (15 lutego 1970) zachęcamy do
uczczenia tego święta wzięciem udziału w konkursach. Wszystkie nagrody funduje
Stowarzyszenie Przyjaciół Gimnazjum w Proszowicach.

KLASY 1-3
Konkursy z nagrodami ☺
1. Konkurs międzyklasowy: Najbardziej zdyscyplinowana klasa
Wychowawca nagrywa i przesyła filmik, na którym dzieci równo wykonują
zadawane przez nauczyciela ćwiczenia, na przyład podskoki, przysiady kiwanie na
boki itp. Ćwiczenia mogą być wykonywane do muzyki i musi być ich minimum 5.
Adres email: karolina.barnas.sp@gmail.com
Termin nadsyłania filmów (lub linków do filmu opublikowanego na
YouTube): 26 lutego 2021r.
2. Konkurs międzyklasowy: „My Pierwsza Brygada” – klasy, którym uda się
nagrać flmik podczas śpiewania hymnu 6 Brygady Powietrznodesantowej,
otrzymają słodkie nagrody. Filmy należy przesłać na fb naszej Szkoły.
Termin publikacji filmików 15-19 lutego.
3. Konkurs indywidualny: Komiks: Misja specjalna
Narysuj komiks (minimuk 4 okienka) z wymyśloną historyjką o jakiejś akcji 6
Brygady Powietrznodesantowej.
Oceniane elementy:
Format A3, technika – dowolna
Realizacja tematu: komiks (minimum 4 okienka), można zidentyfikować, że
bohaterami są żołnierze z 6 BPD. Tematyka może być zabawna, ale nie musi.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone sprzętem komputerowym i biurowym.
Prace należy przynoić do szkoły do 19 lutego 2021 (sekretariat lub portiernia).
4. Konkurs indywidualny: Genialny kamuflaż
Z materiałów, które znajdziesz w domu stwórz ubiór dla żołnierza wykonującego
„misję specjalną”. W opisie zaznacz co to za misja, w jakim terenie. Nie zapomnij
się podpisać (imię, nazwisko, klasa).
Zdjęcia należy przesyłać na adres email: karolina.barnas.sp@gmail.com
Termin nadsyłania prac: 26 lutego 2021r.

Klasy 4 – 8
Aby przygotować się do konkursów i lepiej zrozumieć wartości, które promuje Szkoła
zachęcamy do oglądnięcia poniższych filmów:
„Honor Generała”
https://youtu.be/gXymxYeh__E
„O jeden most za daleko”
https://youtu.be/VmIAsV6P1l0

Konkursy z nagrodami (kl. 4-8):
1. Narysuj komiks w formacie A3 (minimum 6 okienek), realizując jeden z wybranych
tematów:
- Historia współpracy Szkoły z Jednostką (budowanie szkoły, wzajemne wizyty itp.)
- Misje 6 Brygady
- Życie gen. bryg. S. Sosabowskiego
- Operacja Market - Garden
Termin przynoszenia prac do Szkoły (sekretariat, portiernia): 26 lutego 2021r.
(Nagrody: myszki, pendrive, kamerki itp.)
2. Konkurs literacki: Wyobraź sobie, że jesteś korespondentem prasowym i piszesz
artykuły do gazet z misji 6 BPD. Zaprezentuj jeden z takich artykułów dotyczący
życia i służby żołnierzy na misjach. Możesz opisać jeden dzień z patrolu, albo
tęsknotę za rodziną lub jak wyglądają święta z dala od domu. (Tekst minimum 250
słów należy przesłać na adres: karolina.barnas.sp@gmail.com
Termin nadsyłania prac: 26 lutego 2021r.
3. „Roommageddon”: Żołnierz musi dać sobie radę w każdych warunkach. Zrób w
swoim pokoju względnie w domu tor przeszkód złożony z minimum 5 zadań. Nakręć
film maksymalnie 3 minutowy i prześlij link do niego na szkolnego facebooka do 26
lutego 2021r. Najciekawsze filmy zostaną nagrodzone rzeczowo ☺
4. Test z wiedzy na temat Patrona odbędzie się 19 lutego. Link zostanie
opublikowany na szkolnej stronie, ale uruchomi się w piątek 19 lutego, godz. 15.15 i
zamknie o 15.30
Materiały do testu dostępne w załączniku. Trzy najlepsze wyniki zostaną nagrodzone,
sprzętem multimedialnym ☺ (Samodzielnie należy opracować odpowiedzi na
zamieszcone pytania, a następnie skorzystać z tej wiedzy podczas testu.)

Wszystkie nagrody: myszki, pendrive, kamerki itp. sponsoruje Stowarzyszenie Przyjaciół
Gimnazjum w Proszowicach

