
XXI MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

SZOPKA RODZINNA 
 

I. ORGANIZATORZY: 

• Zespół Szkół nr 2  

• Parafia Św. Wojciecha  

• Miejski Dom Kultury 

II. CEL KONKURSU : 

• Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

• Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania szopki. 

• Prezentacja najciekawszych prac w powiązaniu z różnorodną techniką wykonania. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych.  

III. WARUNKI KONKURSU : 

Uczestnikami są : dzieci, młodzież, dorośli, zakłady pracy, instytucje itp. Wszyscy członkowie rodziny , 

zakładu pracy mogą współpracować w wykonaniu szopki. Nie ma podziału na kategorie wiekowe, 

ponieważ przedstawiona szopka reprezentuje daną rodzinę, zakład pracy, środowisko. 

IV. TECHNIKA PRAC: 

1. Temat: Szopka rodzinna. Forma tradycyjna trójwymiarowa lub inna według własnego pomysłu. 

Mile widziane w szopce elementy regionalne – nawiązujące do haftu kaszubskiego lub architektury 

regionu. Prace powinny być wykonane z materiałów trwałych jak: drewno, kora, deska ,płyta szkło 

itp.  

2. Wszystkie elementy szopki jak w latach ubiegłych powinny zostać wykonane samodzielnie, być 

dobrze przytwierdzone do podłoża. (Nie będą brane pod uwagę szopki z gotowymi figurkami ).  

Nie wolno stosować materiałów nietrwałych jak plastelina. 

3. Każda praca powinna zawierać na odwrocie : 

• nazwisko rodziny którą reprezentuje, zakładu pracy, instytucji, organizacji,  

• adres i telefon kontaktowy 

4. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli 

Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r. do godziny 12.00. 

5. Szopki oceni komisja konkursowa (15 grudnia 2015 r. - godz. 10.00 - ZS nr2) 

V. NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA:  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody finansowe w wysokości: 

 I nagroda – 400 zł 

 II nagroda – 300 zł 

 III nagroda – 200 zł 

 dla wyróżnionych przewidziano nagrody  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia 2015 roku na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej 

gimnazjum. 

4. Najpiękniejsze szopki zostaną pokazane w kościele Św. Wojciecha w Redzie Ciechocino.  

5. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.  
 



XXI MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: przedszkole – zerówka  

Projekt bombki – forma płaska 
 

I. ORGANIZATORZY:  

• Zespół Szkół nr 2  

• Parafia Św. Wojciecha  

• Miejski Dom Kultury 

 

II. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  

• Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji  

świątecznych. 

• Prezentacja najciekawszych prac.  

• Wymiana doświadczeń między nauczycielami plastyki. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów. 

 

III. WARUNKI KONKURSU:  

1. Temat: Projekt bombki - forma płaska (na kartce technicznej A4) 

2. Technika prac: Dowolna - płaska. Na formacie A4 należy narysować kształt bombki, następnie 

wypełnić go grochem, kaszą, kolorowym piaskiem lub/i ozdobić papierem kolorowym, cekinami, 

bibułą, wstążką itd. Może mieć formę witraża. 

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  

• imię i nazwisko autora  

• wiek , klasę 

• nazwę i adres placówki  

• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

4. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli 

Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r. do godziny 12.00. 

5. Szopki oceni komisja konkursowa (15 grudnia 2015 r. - godz. 10.00 - ZS nr2) 

6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

 

IV. NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA:  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia 2015 roku na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej 

gimnazjum. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 

 
 



 

XXI MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY 

Kategoria: klasy I – III szkoły podstawowej 

Zabawka na choinkę – forma przestrzenna 
 

I. ORGANIZATORZY:  

• Zespół Szkół nr 2  

• Parafia Św. Wojciecha  

• Miejski Dom Kultury 

II. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  

• Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji  

świątecznych. 

• Prezentacja najciekawszych prac.  

• Wymiana doświadczeń między nauczycielami plastyki. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów.  

III. WARUNKI KONKURSU:  

1. Temat: Zabawka na choinkę - forma przestrzenna 

2. Technika prac: Dowolna - przestrzenna z zawieszką na choinkę. Zabawka nie powinna mieć kształtu 

okrągłej bombki. Praca może przedstawiać przedmioty ogólnego użytku z akcentem świątecznym (np. 

domki, koniki, pajace, ptaki, choinki) lub kompozycje abstrakcyjne, geometryczne. Zabawka może być 

wykonana z bibuły, papieru kolorowego, koralików, makaronu (itd.) czy też wyszywana z materiału 

wypełnionego watą, grochem itd. 

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  

• imię i nazwisko autora  

• wiek , klasę 

• nazwę i adres placówki  

• imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została  

wykonana 

4. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 - Reda ul. Brzozowa 30 

 (świetlica) do Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r. 

 do godziny 12.00. 

5. Szopki oceni komisja konkursowa (15 grudnia 2015r. - godz. 10.00 - ZS nr2) 

6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

IV. NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA:  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia 2015 roku na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej 

gimnazjum. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.  

 



XXI MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY  

Kategoria: klasy IV - VI szkoły podstawowej 

Pudełko na prezent – forma przestrzenna 
 

I. ORGANIZATORZY:  

 • Zespół Szkół nr 2 

• Parafia Św. Wojciecha 

• Miejski Dom Kultury 

 

II. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.  

• Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania dekoracji  

świątecznych. 

• Prezentacja najciekawszych prac.  

• Wymiana doświadczeń między nauczycielami plastyki. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów. 

 

III. WARUNKI KONKURSU:  

1. Temat: Pudełko na prezent - forma przestrzenna 

2. Technika prac: Tematem pracy jest wykonanie pudełka/opakowania na prezent 

bożonarodzeniowy. Można użyć gotowego pudełka (np. po butach, ale nie większe), a następnie 

ozdobić go według pomysłu z akcentem świątecznym. Pudełko powinno być otwierane, może 

zawierać elementy wypukłe, które będą mocno przytwierdzone. 

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  

• imię i nazwisko autora  

• wiek , klasę 

• nazwę i adres placówki 

 • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

4. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica) do Izabeli 

Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r. do godziny 12.00.  

5. Szopki oceni komisja konkursowa (15 grudnia 2015r. - godz. 10.00 - ZS nr2) 

6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

 

IV. NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA:  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia 2015 roku na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej 

gimnazjum. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora. 

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie.  

 



XXI MIEJSKI KONKURS BOŻONARODZENIOWY  

Kategoria: klasy I – III GIMNAZJUM 

Święta rodzina - witraż 
 

I. ORGANIZATORZY:  

• Zespół Szkół nr 2  

• Parafia Św. Wojciecha 

• Miejski Dom Kultury 

 

II. CEL KONKURSU: 

• Kultywowanie tradycji związanych ze świętami Bożego 

 Narodzenia.  

• Podtrzymanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania  

dekoracji świątecznych. Prezentacja najciekawszych prac. 

• Wymiana doświadczeń między nauczycielami plastyki. 

• Konfrontacja osiągnięć artystycznych uczniów. 

 

III. WARUNKI KONKURSU:  

1. Temat: Święta rodzina - witraż.  

2. Technika prac: Witraż. Praca powinna być wykonana na kartce z bloku technicznego o formacie A3. 

W zadaniu można wykorzystać papier kolorowy lub bibułę.  

3. Każda praca powinna zawierać dobrze przytwierdzoną metryczkę zawierającą:  

 imię i nazwisko autora  

 wiek , klasę 

 nazwę i adres placówki  

 imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana 

4. Prace należy dostarczyć do Zespołu Szkół nr 2 - Reda ul. Brzozowa 30 (świetlica)  

do Izabeli Jarzębskiej – Pawłowskiej do dnia 14 grudnia 2015r. do godziny 12.00. 

5. Szopki oceni komisja konkursowa (15 grudnia 2015r. - godz. 10.00 - ZS nr2) 

6. Autorem pracy może być tylko jedna osoba. 

 

IV. NAGRODY , WYSTAWA POKONKURSOWA:  

1. Dla laureatów przewidziano nagrody  

2. Wystawa prac odbędzie się w dniach 15-21 grudnia 2015 roku na terenie szkoły. 

3. Wręczenie nagród nastąpi dn. 21 grudnia o godz. 13.00 po jasełkach na sali gimnastycznej 

gimnazjum. 

4. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatora.  

 

Wszystkich serdecznie zapraszamy do licznego udziału w konkursie. 


