
D Z I E Ń  P A T R O N A  S Z K O Ł Y  A D A M A  M I C K I E W I C Z A  

 

Niech słowo kocham jeszcze raz z ust twych usłyszę.  

Niech je w sercu wyryję i w myśli zapiszę.  

MIŁOŚĆ w twórczości Adama Mickiewicza 

 

3 i 4 grudnia (wtorek i środa) będziemy obchodzili Dzień Adama Mickiewicza 

 

 

 

KONKURS KOSTIUMOWY 

Przychodzimy do szkoły w przebraniu zainspirowanym hasłem tegorocznych obchodów Dnia Patrona 

Szkoły. Przez cały dzień będzie trwał konkurs kostiumowy. Komisja będzie odwiedzać Was w trakcie 

lekcji i przyznawać punkty za przebranie (nagroda indywidualna). Klasa, która wykaże się 

największym zaangażowaniem otrzyma specjalną nagrodę. 

 

KUCHNIA ROMANTYCZNA 

Na długiej przerwie rozpoczynamy przygotowania do Kuchni romantycznej. Potrawami będziemy 

mogli się cieszyć w trakcie 5h lekcyjnej. Komisja oceniać będzie estetykę stoiska, pomysłowość nazw 

potraw. Klasa, która wykaże się największym zaangażowaniem otrzyma specjalna nagrodę. 

 

 

 

 

Jak co roku proponujemy wszystkim uczniom liczne konkursy pod hasłem:  

MIŁOŚĆ w twórczości Adama Mickiewicza. 

 

Będą odbywały się od 25go listopada. 

 Zwycięzcy odbiorą nagrody i wystąpią na uroczystości 4 grudnia. 

 

Teksty, które dostajecie w tym roku do wykorzystania: 

Dziady cz. IV, Do M, Niepewność, Dobranoc, Romantyczność, Rybka, Konrad Wallenrod, Do ***, Do 

DD, Do H**, Wezwanie do Neapolu, Do Laury, Dobra noc, Dobry wieczór, Dzień dobry, Dwa słowa, 

Moja pieszczotka, Rozmowa; 

 

Anna Jaśkiewicz 

Małgorzata Dobek 



LISTA KONKURSÓW 

KONKURS PLASTYCZNY 

prace w dowolnej technice w formacie min. A3 należy dostarczyć opisane (imię, nazwisko, klasa, 

tytuł) do pana Sławomira Tyborskiego lub pani Anny Jaśkiewicz do dnia 26 listopada. 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

prace należy dostarczyć opisane (imię, nazwisko, klasa, tytuł) do pana Sławomira Tyborskiego lub 

pani Anny Jaśkiewicz do dnia 26 listopada. 

 

KONKURS RECYTATORSKI 

Eliminacje do konkursu recytatorskiego będą odbywały się od 25 listopada do 29 listopada. Osoby 

zainteresowane konkursem prosimy o wysyłanie zgłoszeń poprzez dziennik elektroniczny 

(synergia.librus) do pani Anny Jaśkiewicz do 21 listopada. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł 

wybranego utworu Adama Mickiewicza i nazwisko swojego nauczyciela języka polskiego. 

 

KONKURS POEZJI ŚPIEWANEJ 

Eliminacje do konkursu będą odbywały się od 25 listopada do 29 listopada. Osoby zainteresowane 

konkursem prosimy o wysyłanie zgłoszeń poprzez dziennik elektroniczny (synergia.librus) do pani 

Anny Jaśkiewicz do 21 listopada. W zgłoszeniu prosimy podać tytuł wybranego utworu Adama 

Mickiewicza, zapotrzebowanie techniczne (czy potrzebny podkład muzyczny itd.) i nazwisko swojego 

nauczyciela języka polskiego. 

 

CHEERLEADERKI w hołdzie Mickiewiczowi 

Zgłoszenia zespołów prosimy wysyłać poprzez dziennik elektroniczny (synergia.librus) do pani 

Małgorzaty Dobek do 21 listopada. 

 

KONKURS FILMOWY 

Filmy inspirowane hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Patrona należy dostarczyć do 29 listopada 

(czwartek) do pani Małgorzaty Dobek. 

 

KONKURS ŻYWE OBRAZY 

- eliminacje do konkursu będą odbywały się od 25 listopada do 29 listopada. 

Sceny do przedstawienia wybierzcie z: Romantyczność, Rybka, Dziady cz. IV - pasterka Zosia, Pan 

Tadeusz ks. VIII, w. 31-60 ks. III, w. 49-99. 

 

KONKURS WIEDZY  

kobiety w życiu Adama Mickiewicza (Maryla Wereszczakówna Puttkamerowa, Karolina Kowalska, 

Henryka Ankwiczówna, Celina Mickiewiczowa, Maria Szymanowska, Karolina Jaenisch, Karolina 

Sobańska, Konstancja Łubieńska, Ksawera Deybel) 

Konkurs odbędzie się na 6 h lekcyjnej 26 listopada (wtorek) w sali nr 3. W konkursie bierze udział 

jeden reprezentant lub reprezentantka z każdej klasy. 

 

 


