
OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU MAŁA FORMA SCENICZNA 2020  

 

 

 

W dniach 25-26 lutego 2020 r. w Sali Widowiskowej Pałacu Młodzieży odbył się konkurs 

Mała Forma Sceniczna „Przyroda na wagę złota”. W tym roku na scenie wystąpiło blisko 

500 młodych artystów z 31 placówek oświatowych. Przedstawienia oceniano  

w 4 kategoriach wiekowych. Dodatkowo w tym roku po raz pierwszy zgłaszane były także 

filmy ekologiczne. W ocenie przedstawień i filmów brano pod uwagę oprawę artystyczną 

oraz treści ekologiczne.  

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA PRZEDSTAWIENIA OTRZYMUJĄ  

 

w kategorii przedszkola: 

  

wyróżnienia:  Przedszkole nr 49 za prezentację „Dbajmy o czystość razem z wiosną”, 

Przedszkole nr 6 (ZS nr 8) za prezentację „Zatrzymaj zmorę w porę”, 

Przedszkole integracyjne nr 61 za prezentację „Na ratunek Ziemi”, 

Przedszkole nr 34 „Mali odkrywcy” za  prezentację „Ratujmy nasze morze”, 

 

III miejsce:  Przedszkole nr 66 za prezentację „Przedszkolaki sprzątają i o planetę dbają”, 

 

II miejsce: Przedszkole nr 70 „Stokrotka” za prezentację „Ratujmy naszą Ziemię” 

  Przedszkole Niepubliczne „Muminki” za prezentację „Zamieszanie na polanie”, 

 

I miejsce: Przedszkole Niepubliczne „Promyczek” za prezentację „Ratujmy przyrodę”, 

  Przedszkole 43 „U Krecika Szybownika” za prezentację „Kosmiczne śmieci”, 

 

 

w kategorii szkoły podstawowe klasy I-III: 

 

III miejsce:  Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa 

Sportowego za prezentację „Świat woła o pomoc”, 

  Szkoła Podstawowa nr 66 im. Misji Pokojowych ONZ z Oddziałami 

Sportowymi za prezentację „Efekt lodowca”, 

 

I miejsce:  Zespół Szkół nr 8 za prezentację „Kłopoty wróżki Pelagii”, 

  Szkoła Podstawowa nr 60 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa 

Sportowego za prezentację „Natura” 

 

w kategorii szkoły podstawowe klasy IV-VI: 

 

wyróżnienie: Zespół Szkół Specjalnych nr 30 za prezentację „Dobre rady na odpady”,  

II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 31  za prezentację „Ziemia - przestrogi i marzenia”,  

    

I miejsce: Zespół Szkół i Placówek nr 1 za prezentację „Oddech nadziei…” 

  Szkoła Podstawowa nr 43 za prezentację „Ratujmy matkę Ziemię” 



 

w kategorii szkoły podstawowe klasy VII-VIII i szkoły ponadpodstawowe: 

 

III miejsce:  VII Liceum Ogólnokształcące za prezentację „Opowiem ci o…” 

 

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 56  za prezentację „Nie ma to jak własny biznes”, 

 

 

 

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA ZA FILMY OTRZYMUJĄ  

 

Kategoria: Przedszkola: 

 

Wyróżnienie:  Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 27 za film 

„Bądź eko kolego!”, 

 

I miejsce:   Przedszkole nr 70 „Stokrotka” za film „Świat w naszych rękach”, 

 

 

Kategoria: Szkoła Podstawowa 

 

Wyróżnienie:  Zespół Szkół Specjalnych nr 30 za film „Każdy może wielkim być”, 

 

I miejsce:  Kujawsko – Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla 

dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej im. Louisa Braille’a  za film „Miasteczko 

Ekobohatera”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


