Nadchodzi utęskniony czas Cudownych Świąt Bożego Narodzenia- niestety
nie możemy się spotkać ani często zobaczyć nawet na kamerkach... ale
duchem i dobrym słowem jesteśmy cały czas razem !!!
Aby atmosfera świąteczna udzieliła się jeszcze bardziej - II Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu, ogłasza konkurs dla
chętnych uczniów pt. „ Święta w Żeromie! - konkurs na ozdobę świąteczną”.
Szczegóły znajdziecie poniżej 😊

Drogi uczniu 2LO 😊 jeśli masz ochotę zaprezentować swój talent
arrrtystyczny uczestnicząc w konkursie rangi świątecznej przestrzegaj
poniższych reguł:
1.Twoja praca powinna być Twoja i tylko TWOJA!!!!
2. Praca powinna nawiązywać do Świąt Bożego Narodzenia- forma dowolna:
bombka,

wyszywany

skrzat,

bałwanek,

świąteczny

stroik,

lampion,

rzeźbiona figurka, ozdobna zakładka do książki co tylko przyjdzie wam do
głowy…. Najlepiej przeszukać szuflady 😊 często jest w nich zbyt wiele
rzeczy tzw. „kiedyś się przyda” być może nadszedł ten moment by ze starej
żarówki zrobić bałwanka albo świątecznego pingwinka?...ozdoby „ z niczego
coś” zawsze dają wiele radości i służą później przez wiele lat !

3. Każdy uczestnik konkursu wykonuje jedną pracę. Nie przynoś swojej
pracy do szkoły, zrób piękną fotkę – jedna wystarczy no chyba, że wymaga
tego kompozycja trójwymiarowa, wówczas zrób fotkę z przodu i z tyłu tyle
nam wystarczy 😊.
4. Fotografię pracy konkursowej prześlij do 23:59 😊 15 grudnia 2020r na
adres: bibliotekalo2@gmail.com w tytule wpisz: Imię Nazwisko, klasę,
żebyśmy nie mieli później problemu z odnalezieniem właściciela.
5. Jury wybierze wyróżnione ozdoby świąteczne 18 grudnia 2020 r. a o
wynikach konkursu dowiecie się na stronie internetowej szkoły II Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Sieradzu.
6. Oczywiście będą nagrody!!! Wszystkie Wasze artystyczne cuda pojawią
się na stronie naszego Liceum: 2 LO w zakładce „prace plastyczne”, ponadto
za najpiękniejsze, najbardziej wyróżniające się ozdoby świąteczne pojawią
się też nagrody rzeczowe 😊😊😊😊
7. Kryteria oceny:
- praca powinna być podpisana w tytule maila : imię, nazwisko, klasaozdoba, która nie została opisana w mailu, nie będzie brana pod uwagę w
trakcie oceny jury. Nie musisz podpisywać pracy na fotografii ponieważ
będzie nam ona potrzebna później do umieszczenia na szkolnej stronie
internetowej.
- praca wykonana w terminie do 15.12.2020r
- praca wykonana samodzielnie
- estetyka pracy
- pomysłowość i serce oddane pracy podczas realizacji 😊
ZATEM DO DZIEŁA!!!!!
Czekamy na Wasze ozdoby Świąteczne!!! Wyżyjcie się artystycznie i włóżcie
swój wkład nie tylko uczestnicząc w społeczności szkolnej i ale także
przyozdóbcie pięknie swoje domy, pokoje, parapety, stoły, okna, klatki
schodowe! Pokażcie, że jesteście !! Być może ta jedna praca zainspiruje Was
do stworzenia jeszcze jednej i jeszcze…i jeszcze 😊 wówczas będziecie
mogli obdarować pięknymi ozdobami bliskich np. dziadków, starszych
samotnych sąsiadów, którzy na pewno obawiają się, że te Święta będą dla
nich smutne samotne, pokażecie im przez ten drobny upominek, że nie są
sami a mają Was!

