
Konkurs plastyczno-literacki 
„SZCZĘŚLIWA CHWILA, SZCZĘŚLIWY DZIEŃ, SZCZĘŚLIWE ŻYCIE”.

Każdy pragnie szczęścia. Ważne jest, aby umieć je odnaleźć i potrafić cieszyć się 
nim nawet wtedy, gdy trwa tylko chwilę. Narysuj lub opisz swoją szczęśliwą chwi-
lę, dzień lub jak wyobrażasz sobie szczęśliwe życie. Twoja praca może być rysun-
kiem, opowiadaniem, a nawet wierszem. Resztę pozostawiamy Twojej wyobraźni.

Dla kogo konkurs? Uczniowie klas 0–8 SP.
Technika wykonania pracy: dowolna.
Format pracy: praca plastyczna (arkusz – maksymalnie A0, przestrzenna – naj-
dłuższy wymiar nie może przekraczać 100 cm), praca literacka maksymalnie 
5400 znaków (3 strony).

Jak wysłać pracę?
1 sposób – tradycyjnie; za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej – indy-
widualnie lub zbiorowo (prace klasowe, szkolne lub gminne). Pracę dokładnie 
podpisz imieniem i nazwiskiem, a także podaj nazwę gminy, w której mieści się 
Twoja szkoła, nazwę i adres tej szkoły lub placówki, w której wykonano pracę 
(np. Dom Kultury, Biblioteka) oraz imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. 
Pamiętaj o zgodzie rodzica na udział w konkursie!

2 sposób – praca plastyczna może zostać uwieczniona na fotografii i prze-
słana w wersji elektronicznej na adres e-mail szczescie@trzezwyumysl.pl lub 
biuroztu@gmail.com. Wysyłając pracę w takiej formie, należy dołączyć krótki 
opis dotyczący techniki wykonania pracy oraz zgodę rodzica/opiekuna praw-
nego o następującej lub podobnej treści: Ja (imię i nazwisko) zapoznałem się 
z regulaminem konkursu „Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie”, 
akceptuję jego warunki i zezwalam mojemu dziecku (imię i nazwisko) na udział 
w konkursie. Praca literacka może zostać wysłana w pliku doc, docx lub pdf.

Termin nadsyłania prac: do 30 czerwca 2021 roku. Na kopercie koniecznie 
napisz: „Konkurs – Szczęście”.

Adres do wysyłki: Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych, 
ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań lub mailowo na adresy podane powyżej.
Rozstrzygnięcie konkursu: 31 sierpnia 2021 r. 

Regulamin konkursu dostępny na stronie www.trzezwyumysl.pl lub w siedzi-
bie organizatora. Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie  
www.trzezwyumysl.pl. Nagrody: gry, książki, zestawy muzyczne.
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Imię i nazwisko:      Klasa:

Nazwa i adres szkoły:

Nazwa gminy/miasta:

Rozwiązaniem krzyżówki jest hasło. Możesz wypełnić metryczkę i wysłać tę stronę ulotki na nasz ad-
res: SPiDR, Zachowaj Trzeźwy Umysł, ul. Grochowska 45a, 60-277 Poznań. Możesz również przesłać 
nam rozwiązanie mailem na adres: krzyzowka2021@trzezwyumysl.pl. Pamiętaj tylko, aby oprócz 
hasła podać swoje dane, tak, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

POZIOMO:
1. Stoisz na nich.
2. Rzeka lub gryzoń wodny.
3. Gryziesz nimi.
4. Inaczej informacja np. SMS.
5. Nie przód.
6. Nasza planeta.
7. Drewniany do wbijania w ziemię.
8. Grasz na niej w szachy lub war-

caby.
9. Tam idziesz oglądać filmy na 

dużym ekranie.

10. Na ścianie w szkole z kredą 
i gąbką lub elektroniczna.

11. Napełniany powietrzem albo 
helem.

12. Przeciwieństwo wszystkiego.
13. Trwa w szkole 45 minut.
14. W Krakowie z krużgankami.

PIONOWO:
1. Przerwa w nauce.
2. Instrument strunowy.

3. Duży, zielony i wściekły.
4. Poluje na myszy.
5. Mama lwa.
6. Komenda dla konia na start
7. Zapalasz gdy zabraknie prądu 

i latarki.
8. Może być np. zęba.
9. Tam lokujesz pieniądze.
10. Ktoś na kim możesz polegać.
11. Duma pawia.
12. Przeciwieństwo głodnego.
13. Miasto na Śląsku ze Spodkiem.

Spróbuj szczęścia z krzyżówką!

Hasło:


