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Konkursy 2020/2021 NSP „Inspiracja” 

 

WRZESIEŃ 

Mini konkurs z. j. angielskiego – Rozgrzewka po wakacjach 

Selfie z Europy – konkurs j. niemieckiego 

Olimpiada Matematyczna Juniorów 

PAŹDZIERNIK 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – konkurs szkolny 

Konkurs kuratoryjny z j. polskiego 4 -8 

Ogłoszenie konkursu matematyczno – plastycznego „Matematyczny wszechświat” 

Sportowa Mehofferiada Jesienna dla klas 0-3 

W zależności od zaleceń Covid 

Konkurs kuratoryjny z fizyki dla klas 7-8  - etap I 

Konkurs kuratoryjny z matematyki dla klas 7 - 8 

Konkurs kuratoryjny z j. angielskiego dla klas                6 - 8 

Konkurs kuratoryjny z j. hiszpańskiego 7-8 

Konkurs kuratoryjny z j. niemieckiego 7-8 

Konkurs kuratoryjny z biologii 

Ogłoszenie konkursu „London in my packet” 

LISTOPAD 

I etap ogólnopolskiego konkursu „Mazowieckie Dziwowisko” K. Nicińska 

Alfik matematyczny (+ szkolne eliminacje) od klasy II 

Warsiawska Nawijka  

Olimpiada z jęz. angielskiego Junior 

Dzielnicowy dla klas I -III konkurs recytatorski dla klas 1- 3.  

Finał etapu szkolnego konkursu matematyczno – plastycznego „Matematyczny 

wszechświat” 

Rozstrzygniecie konkursu na najpiękniejszy zeszyt   w klasach 1-3- I edycja – listopad 

GRUDZIEŃ 

Ogłoszenie konkursu „Dzieci filozofują” 

Konkurs kuratoryjny z fizyki dla klas 7-8 

– etap II 

Bezdomna kartka – klasy 1 - 8 

STYCZEŃ 

I etap konkursu biologicznego „Moda na zdrowie” 

Ogłoszenie konkursu „Stwórz swojego filorobota” 

Konkurs dla klas 1-3 „Jestem pisarzem” – moja własna książka. 

Ortografia na medal! 

Ogłoszenie konkursu „Stwórz swojego filorobota” 

II etap konkursu „Mazowieckie dziwowisko” 

LUTY 

Konkurs szkolny „EKO – bałwanek” 
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Wewnątrzszkolny konkurs recytatorski dla klas 4-8 w ramach Międzynarodowego Dnia 

Języka Ojczystego 

 

MARZEC 

Ogłoszenie konkursu z j.  hiszpańskiego „Uliczkę znam w …” 

Kangur matematyczny dla klas 2 -8  

Konkurs j. angielskiego „Fox” 

III etap konkursu „Mazowieckie dziwowisko” 

Konkurs Olimpus z j. niemieckiego 

Rozstrzygniecie konkursu na najpiękniejszy zeszyt   w klasach 1-3 - II edycja   

Konkurs na „Najpiękniejszą palemkę wielkanocną” klasy 1-8 

KWIECIEŃ 

Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty    z Operonem  

„Spelling Bee” – konkurs na literowanie 

-klasy 1-8 

Konkurs szkolny „Czytanie ze zrozumieniem” 

- klasy 2-3 

MAJ 

Konkurs piosenki patriotycznej klasy 1 -3 

Mali sportowcy na start klasy 1 - 2 – konkurs dzielnicowy. 

W zależności od sytuacji Covid 

Egzaminy ósmoklasisty – termin główny (język polski, matematyka, język obcy 

nowożytny) 

Recytatorski konkurs warszawski „Śmiechu mi trzeba” klasy 1- 3 i 4 -8 wersje 

polskojęzyczna                  i anglojęzyczna 

CZERWIEC 

Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy 

Egzamin na kartę rowerową 

Konkurs na „Figurkę origami” klasy 1 - 8 

 


