
 LIGA KLAS – TERMINY 

 
25.09.2019r., godz. 12.15, aula 

Konkursy sportowe  
Podczas festynu integracyjnego zostaną rozegrane dwie konkurencje. W każdej 
konkurencji można uzyskać od 0 do 16 pkt. Uczniowie klas II biorący udział w 
zabawie są zwolnieni z lekcji, podczas której odbędą się konkurencje.  
 
15.10.2019r., godz. 12.30, sala nr 7 – zmiana terminu (wcześniej był 16.10.19) 

Konkurs historyczny związany z II wojną światową 

Każda klasa powinna być reprezentowana przez 2-osobową drużynę. 
 
18.10.2019r., godz. 12.30, sala nr 12 

Zbiórka makulatury 

Klasy dostarczają makulaturę (bez kartonów, opakowań tekturowych) do sali  
nr 12 podczas przerwy o godz. 12.30. O wyniku punktowym zdecyduje ilość 
dostarczonej makulatury (przydział punktów wg wagi, proporcjonalnie do liczby 
osób w klasie).   
 
25.10.2019r., godz. 12.30, biblioteka szkolna 

Konkurs na najlepszy Sleeveface promujący wybraną przez klasę książkę 

Projekt należy oddać w wersji elektronicznej. Ostateczny termin dostarczenia 
plików do biblioteki szkolnej upływa 25.10.2019r. o godz. 12.50. 
 
20.11.2019r., godz. 12.30, sala nr 12 – zmiana terminu (wcześniej był 22.10.2019) 

Zbiórka starych telefonów komórkowych 

Klasy dostarczają stare telefony do sali nr 12 podczas przerwy o godz. 12.30. O 
wyniku punktowym zdecyduje ilość dostarczonych telefonów (przydział 
punktów proporcjonalnie do liczby osób w klasie). 
 
28.11.2019r., godz. 12.30, gabinet pedagoga szkolnego 

Ulotka w formie papierowej (A4) dotycząca przeciwdziałaniu uzależnieniom 
(narkotyki) 

W ulotce między innymi następujące informacje: skąd wiedzieć, że to już 
problem, czym jest uzależnienie, gdzie szukać pomocy (oceniana będzie strona 
graficzna oraz rzetelność treści). Klasy dostarczają prace do gabinetu pedagoga 
szkolnego. Ostateczny termin dostarczenia pliku upływa 28.11.2019r. o godz. 
13.00. 
 
 



4.12.2019r., godz. 12.30, sala nr 12 – zmiana terminu (wcześniej był 6.12.2019) 

Zbiórka wieczek od słoików 

Klasy dostarczają wieczka do sali nr 12 podczas przerwy  
o godz. 12.30. O wyniku punktowym zdecyduje ilość dostarczonych wieczek 
(przydział punktów wg wagi, proporcjonalnie do liczby osób w klasie). 
 
13.12.2019r., godz. 12.30 

Wystrój klasy na Boże Narodzenie 

Ostateczny termin przygotowania wystroju upływa 13.12.2019r. o godz. 12.50. 
 
 
22.01.2020r., godz. 12.30, sala nr 12 – Zbiórka metalowych pojemników po 
dezodorantach, odświeżaczach powietrza itp. 
Klasy dostarczają pojemniki do sali nr 12 podczas przerwy  
o godz. 12.30. O wyniku punktowym zdecyduje ilość dostarczonych 
pojemników (przydział punktów proporcjonalnie do liczby osób w klasie). 
 
 
13.02.2020r., godz. 12.30 – Plakat promujący profil klasy 

Klasy dostarczają prace do gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego. 
Ostateczny termin dostarczenia plakatów upływa 14.02.2020r. o godz. 13.00. 
 

 

19.02.2020r., godz. 12.30, sala nr 12 – Zbiórka monet jedno-, dwu- i 
pięciogroszowych 
Klasy dostarczają monety do sali nr 12 podczas przerwy  
o godz. 12.30. O wyniku punktowym zdecyduje ilość dostarczonych monet 
(przydział punktów proporcjonalnie do liczby osób w klasie). 
 

 
12.03.2020r., godz. 12.30 

Kodeks „kolbergowicza” - plakat 
Ostateczny termin przygotowania plakatu upływa 10.03.2020r. o godz. 12.50. 
Klasy dostarczają prace do gabinetu pedagoga lub psychologa szkolnego. 
 

 
17.03.2020r., godz. 12.30 

Gazetka ścienna lub wystawa nt. profilaktyki czerniaka 
Ostateczny termin przygotowania upływa 17.03.2020r. o godz. 12.50. 
 
 
8.04.2020r., godz. 12.30 

Konkurs promujący czytelnictwo 
Szczegóły - wkrótce 



 
 
22.04.2020r., godz. 12.30, sala nr 12 – Zbiórka starych garnków i patelni 
Klasy dostarczają garnki i patelnie do sali nr 12 podczas przerwy  
o godz. 12.30. O wyniku punktowym zdecyduje ilość dostarczonych garnków i 
patelni (przydział punktów proporcjonalnie do liczby osób w klasie). 
 

 

29.04.2020r., godz. 12.30, sala nr 7 – Konkurs wiedzy o najbliższym regionie – 
powiat kościański 
Każda klasa powinna być reprezentowana przez 2-osobową drużynę (inni 
reprezentanci niż w poprzednim konkursie wiedzy historycznej). 
 

 
22.05.2020r., godz. 12.30, sala nr 7 
Prezentacja multimedialna „Wspomnienia klasy … z roku szkolnego 
2019/2020” 
Klasy dostarczają prezentację w wersji elektronicznej do sali nr 7. Ostateczny 
termin oddania prac upływa 22.05.2020r. o godz. 12.50. 
 

 
 


