
SZKOLNY KONKURS  

Redakcja WagnerPress II zaprasza do udziału w szkolnym konkursie   

połączonym z IV edycją charytatywnej akcji „Zbiórka dla Burka”. 

Wielu z nas czasem stawia sobie pytanie: „Jak mógłbym uratować tego pieska lub 

kotka?” Być może udało się Wam, za zgodą rodziców, zmienić losy porzuconego 

zwierzaka. Mamy zatem propozycję. 

Zachęcamy uczniów klas IV- VIII do udziału w konkursie pt.: 

Napisz e-mail opisujący życiowe perturbacje odnalezionego lub uratowanego czworonoga.  

Opisz tę historię z najważniejszymi szczegółami. Wymyśl morał i rozwiązanie na przyszłość, 

by zapobiec cierpieniom niewinnych zwierząt.  

Zamieść wszystkie elementy listu elektronicznego i zwróć uwagę na jego właściwą formę. 

Maksymalna ilość znaków: 1000.  

 

Pracę wyślij do 12.11.2021 na adres redakcji: samanka@gazeta.pl 

E-mail podpisz: imię i nazwisko, klasa. 
Rozstrzygnięcie konkursu: 01. 12.2021. 

Nagrody - jak zawsze: dodatkowa ocena z polskiego, publikacja w WagnerPress II, 

dyplom i coś jeszcze... 

Agata Opiatowska – organizator akcji „Zbiórka dla Burka” 

Anna Samsonowicz – opiekun szkolnej gazetki  
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Spotkanie z czworonogiem sprawia miłośnikom zwierząt ogromną radość. Jednak nie każdy 

może mieć własnego pupila z różnych powodów. Podziel się Twoją radością z innymi. 

 

Uczniom klas IV- VIII, którym uda się uchwycić w obiektywie aparatu „UŚMIECH” 

CZWORONOGA, zachęcamy do udziału w konkursie: 

 

Obserwuj uważnie wybrańca. Na zdjęciu powinien się znajdować czworonóg w zabawnej 

pozie, nietypowej i śmiesznej sytuacji wywołującej u odbiorcy fotografii „śmiech do łez”.  

 

Prace przesyłaj do  12.11.2021 na adres redakcji: samanka@gazeta.pl 
Rozstrzygnięcie konkursu: 01. 12.2021. 

Nagrody - jak zawsze: dodatkowa ocena z polskiego, publikacja w WagnerPress II, 

dyplom i coś jeszcze... 

Agata Opiatowska – organizator akcji „Zbiórka dla Burka” 

Anna Samsonowicz – opiekun szkolnej gazetki  
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