KONKURS PLASTYCZNY
ILUSTRACJA DO CYTATU KAROLA WOJTYŁYJANA PAWŁA II
Zapraszamy uczniów naszej szkoły z klas 4-8 do udziału
w konkursie plastycznym na wykonanie ilustracji do wybranego
cytatu Karola Wojtyły -Jana Pawła II.
Cele konkursu:
 Upamiętnienie 100 rocznicy urodzin Wielkiego Polaka poprzez
przybliżanie ponadczasowych wartości moralno-etycznych zawartych w
Jego myślach.
 Rozwijanie umiejętności plastycznej interpretacji tekstu.
 Kształcenie postawy patriotycznej, wrażliwości duchowej i umiejętności
plastycznych.
Zadanie konkursowe:
 Polega na wykonaniu ilustracji do wybranego cytatu. Można wykorzystać
cytaty zaproponowane przez organizatorów lub wybrać własne, na
przykład- ulubione.
 Praca powinna być wykonana na kartce A4 z bloku rysunkowego lub
technicznego w dowolnej
technice
rysunkowej
lub
malarskiej.
Z przodu pracy powinna być napisana myśl, która posłużyła za
inspirację.
Dane autora pracy mają być zapisane na odwrocie: imię, nazwisko i
klasa.
 Termin oddania prac: do końca marca – w bibliotece szkolnej lub
u pani Sabiny Węglarz w sali 22.
 Zapraszamy do udziału, bo… warto!!!

ORGANIZATORKI:
 Pani Helena Maśnica
 Pani Iwona Kwaśniak
 Pani Sabina Węglarz

KONKURS PLASTYCZNY
Cytaty do wyboru:


Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. Tylko załóż wygodne buty, bo
masz do przejścia całe życie.



Co to jest miłość? To spacer podczas bardzo drobniutkiego deszczu.
Człowiek idzie, idzie i dopiero po pewnym czasie orientuje się, że przemókł
do głębi.



Wstań, nie skupiaj się na swoich słabościach i wątpliwościach, żyj
wyprostowany!
Człowieka trzeba mierzyć miarą serca.





Jeśli chcesz odnaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku
człowieka do człowieka.



Różnym drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i
miłości.



Czujesz się osamotniony. Postaraj się odwiedzić kogoś, kto jest jeszcze
bardziej samotny.



Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali.



Nie czas teraz wstydzić się Ewangelii, ale czas głosić ją na dachach!



Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić



Najbardziej twórczą ze wszystkich prac jest praca nad sobą, która
pozwala odnajdywać urok młodości.



Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!



Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro!



Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi



Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.



Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość.




Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.
Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.



Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość
przed oczami Boga.

