
KARTA KONKURSOWA 
DLA UCZESTNIKÓW SZKOLNEGO KONKURSU NA FILMIK „CZYM JEST DLA MNIE SZCZĘŚCIE W SZKOLE?” 

Każda grupa uczestnicząca w konkursie musi oddać wraz z filmikiem wypełnioną kartę konkursową. 

Tu wpiszcie skład Waszej grupy: imiona i nazwiska oraz klasy. 
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KROK PIERWSZY 

ZASTANÓWCIE SIĘ WSPÓLNIE I ZANOTUJCIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA: 

Jakie są sytuacje w szkole, kiedy jesteście szczęśliwi? 

 

Jakie miejsca w szkole kojarzą się z uczuciem szczęścia? 

 

Z kim najczęściej jesteście w swoich szczęśliwych momentach w szkole? 

 

Co robicie gdy czujecie się szczęśliwi w szkole? 

 

KROK DRUGI 

Jak można pokazać te sytuacje, miejsca, osoby i czynności? Czy chcecie o nich opowiedzieć czy je pokazać? Jak 

można to fajnie sfilmować?  

. 

. 
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KROK TRZECI 

Czego potrzebujecie aby to sfilmować, a potem zmontować w dwuminutowy filmik?  

 

Kiedy to zrobicie? 

 

Zapisz podział zadań pomiędzy osoby w grupie – najlepiej jak każdy opisze co robił przy filmiku. 

 

GDY FILMIK JEST GOTOWY 

Gotowe prace – pliki w formacie mp4 (lub innym formacie filmowym) należy do środy 22 września przekazać p. 

Karolinie Szurek. Można wysłać na adres muzyka.sp363@gmail.com , lub przekazać przez Teams lub WeTransfer, 

lub przynieść na pendrivie. Razem z filmikiem oddajecie tę kartę konkursową  lub jej zdjęcie. 

mailto:muzyka.sp363@gmail.com


Wszystkie filmiki będą pokazywane w szkole i na stronie Szkoły, a najlepszy zostanie wysłany na FB akcji #happinessatschool  



w grupce może być od 2 do 6 osób
filmik może trwać co najwyżej 2 minuty (ani sekundy więcej)
w filmiku można użyć rozmaitych środków: muzyki, rozmów,
dialogów, napisów, animacji i in.
filmik ma być w całości wykonany przez uczniów

Do konkursu mogą się zgłaszać grupki uczniów z klas 4-8.

termin przesyłania prac: do środy 22 września.

Czym jest dla mnie 
szczęście w szkole?

SP 363 WŁĄCZA SIĘ 
W II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W SZKOLE 

@HAPPINESSATSCHOOL #TYDZIENSZCZESCIAWSZKOLE
 

Szkolne jury konkursowe wybierze
filmik, który zostanie wysłany na FB

ogólnopolskiej akcji
@happinessatschool. W skład jury

będą wchodzić nauczyciele i
uczniowie.

Oceniając filmiki, jury weźmie pod
uwagę głównie to, czy:

- odpowiadają na pytanie „czym jest
szczęście w szkole”

- są autentyczne, własne
- są ciekawe w oglądaniu: spójne,

dynamiczne, oryginalne
- są starannie przygotowane

Zapisy do konkursu
przyjmuje p. Karolina Szurek,
osobiście albo przez dziennik
elektroniczny. Uczestnicy
otrzymają kartę
konkursową. Prace
konkursowe (filmiki) 
należy przesłać p. Szurek na
adres mailowy
muzyka.sp363@gmail.com
najpóźniej 
w środę 22 września.

W RAMACH TEJ AKCJI OGŁASZAMY SZKOLNY

KONKURS NA FILMIK 
NA TEMAT:

UCZESTNICY MOGĄ ZGŁASZAĆ SIE PO POMOC I WSKAZÓWKI DO KOORDYNATORKI -
P. KAROLINY SZUREK
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Czym jest 
dla mnie 

szczęście 
w szkole?

SP 363 WŁĄCZA SIĘ 
W II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ 

SZCZĘŚCIA W SZKOLE 
@HAPPINESSATSCHOOL #TYDZIENSZCZESCIAWSZKOLE

 W RAMACH TEJ AKCJI OGŁASZAMY
SZKOLNY

KONKURS NA FILMIK 
NA TEMAT:

Do konkursu mogą się zgłaszać grupki
uczniów z klas 4-8.

termin przesyłania prac:  22 września.
szczegóły na ogłoszeniach w szkole oraz na stronie internetowej


