
Wewnątrzszkolny konkurs językowo-plastyczny  

pt. „Nasza szkoła” 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 

 

dla klas 1- 3: Konkurs na rysunek naszej szkoły  

Uczniowie samodzielnie przedstawiają na rysunku naszą szkołę - budynek, wybraną klasę lub 

wnętrze szkoły oraz podpisują w języku angielskim znajdujące się przedmioty. Technika 

plastyczna dowolna, format pracy A4. Prace należy składać do 29.10.2021 do pań z języka 

angielskiego.  

 

dla klas 4-5: Konkurs na rysunek i opis naszej szkoły  

Uczniowie samodzielnie rysują naszą szkołę - budynek, wybraną klasę lub wnętrze szkoły oraz 

opisują w języku angielskim co znajduje się na obrazku. Technika plastyczna dowolna, format 

pracy A4 lub A3. Prace należy składać do 29.10.2021 do pań z języka angielskiego. 

 

dla klas 6-8: Konkurs na prezentacje o naszej szkole 

Uczniowie przygotowują multimedialną prezentacje o naszej szkole w języku angielskim. 

Przestawiają budynek, klasy, wnętrze, imprezy i konkursy szkolny oraz opisują naszą szkołę. 

Program prezentacji dowolny. Prace należy składać do 29.10.2021 do pań z języka 

angielskiego. 

 

Regulamin: 

1. Spośród konkursowych prac plastycznych 1-3, 4-5 powstanie wystawa prac, a jury 

wyłoni 3 zwycięzców konkursu w każdej kategorii wiekowej. Prace plastyczne muszą 

być opisane (imię, nazwisko, klasa) i oddane do pań z języka angielskiego. Termin 

oddania 29.10.2021 roku.  

2. Spośród prezentacji multimedialnych zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Najlepsza 

prezentacja zostanie umieszona na stronie szkoły. Prace muszą być opisane w tytule 

(imię, nazwisko, klasa) i oddane do pań z języka angielskiego. Termin oddania 

29.10.2021 roku. 

Koordynatorzy konkursu: Zespół językowy 

oraz Katarzyna Szpak i Ewa Witowska-Demitraszek  



Wewnątrzszkolny konkurs językowo-plastyczny  

pt. „Nasza szkoła” (język niemiecki) 

z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2021 

 

dla klas 4-5: Konkurs na rysunek i opis nauczyciela lub rysunek i opis naszej szkoły 

Uczniowie samodzielnie rysują i opisują nauczyciela – jak wygląda, czego uczy, opisują krótko 

cechy charakteru / lub rysują budynek, wybraną klasę i opisują w języku niemieckim co 

znajduje się na obrazku. Technika plastyczna dowolna, format pracy A4 lub A3. Prace należy 

składać do 29.10.2021 do pań: Moniki Katy i Lidii Gawryś 

 

dla klas 6-8: Konkurs na prezentację nauczyciela lub naszej szkoły 

Uczniowie przygotowują multimedialną prezentację o nauczycielu lub o naszej szkole w języku 

niemieckim – przedstawiają opis nauczyciela, czego uczy, jakie ma cechy charakteru, lub 

opisują naszą szkołę, budynek, klasy, opis wnętrza, imprezy, które się odbywają w szkole. 

Prezentacje w programie PowerPoint należy składać do 29.10.2021 poprzez przesłanie maila 

za pomocą Office 365 /bądź na pendrive do pań z języka niemieckiego. 

 

Regulamin: 

1. Wszystkie prace uczniów z klas 4-5 zostaną zaprezentowane w szkole i jury wyłoni 3 

zwycięzców konkursu. Prace plastyczne muszą być opisane (imię i nazwisko oraz 

klasa). Termin oddania do 29.10.2021 roku. 

2. Spośród prezentacji multimedialnych zostanie wyłonionych 3 zwycięzców. Najlepsza 

prezentacja zostanie umieszczona na stronie szkoły. Prace muszą być oddane lub 

przesłane drogą elektroniczną do dnia 29.10.2021. 

 

 


