
Regulamin konkursów z okazji obchodów   
„Dnia Świętego Patryka – 16.03.2018 r.” 

dla uczniów klas I - VII Szkoły Podstawowej nr 164  

im. bł. Franciszki Siedliskiej w Krakowie oraz II-III Gimnazjum. 

 

1) Cele konkursu: 

 zainteresowanie uczniów Irlandią 

  rozbudzanie pasji poznawczej, popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów 

  ćwiczenie i doskonalenie umiejętności językowych 

zwrócenie uwagi na rolę poprawności językowej 

umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną 

-stworzenie uczniom możliwości współzawodnictwa i rywalizacji w rozwijaniu swoich uzdolnień 

w połączeniu z zabawą 

-podniesienie poziomu wiedzy językowej, wykazanie się umiejętnościami 

-motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem. 

2) Konkursy zostaną przeprowadzone w 3 częściach: 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 PT. „IRLANDIA” 

Każdy uczestnik może wykonać jedna prace plastyczną zgodną z tematem konkursu i przekazać 

ją nauczycielowi języka angielskiego. Technika wykonania pracy jest dowolna, płaska (prosimy 

nie dostarczać prac przestrzennych) Format pracy: A3. Każda praca powinna na odwrocie 

posiadać metryczkę tj. imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. Prace 

plastyczne, oprócz udziału w konkursie, mogą także zostać nagrodzone ocenami z języka 

angielskiego. Na uczniów czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin składania prac: do 

14.03.2018r. 

KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 PT. „MOJA IRLANDIA” 

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną n.t. Irlandii, wybierając jeden z 

tematów szczegółowych: 

Święty Patryk 

Historia Irlandii (kilka najciekawszych lub najważniejszych faktów) 

Geografia Irlandii (położenie, klimat, główne rzeki, góry, miasta) 

Atrakcje turystyczne Irlandii 

Muzyka i taniec Irlandii 

Znani Irlandczycy 

Zwyczaje i tradycje, kulinaria 

Pracę (plakat) należy wykonać na formacie A2. Praca powinna zawierać 3-6 obrazków (zdjęć, 

rysunków, ilustracji) oraz tekst w języku angielskim długości 20-100 słów (odpowiednio do 

wieku – w młodszych klasach krótszy tekst, w starszych dłuższy). Tekst powinien być napisany 

ręcznie i dobrze widoczny, także z pewnej odległości. Przypominamy, że kopiowanie tekstów z 

Wikipedii i innych źródeł jest naruszeniem praw autorskich. Każda praca powinna na odwrocie 



posiadać metryczkę tj. imię, nazwisko autora oraz klasę, do której uczęszcza uczeń. Na uczniów 

czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Prace plastyczne, oprócz udziału w konkursie, mogą także 

zostać nagrodzone ocenami z języka angielskiego. Termin składania prac: do 14.03.2018r. 

 

KONKURS WIEDZY DLA UCZNIÓW KLAS 7 ORAZ GIMNAZJUM  
PT. „IRISH QUEST” 

 

W dniu obchodzonym jako Dzień Świętego Patryka, na terenie gimnazjum zostaną rozwieszone 

zielone kartki z pytaniami, każde pytanie ma swój numer (tematyka: wiedza ogólna na temat 

Irlandii - geografia, historia, symbole, św. Patryk patron Irlandii – życie i legendy). Uczniowie na 

własnej kartce z zeszytu podpisanej imieniem, nazwiskiem i klasą,  piszą odpowiedzi na pytania. 

Po zebraniu wszystkich znanych uczniowi odpowiedzi, uczeń zanosi kartkę do nauczyciela  

j. angielskiego. Nie wolno zrywać ani zabierać kartek z pytaniami rozwieszonymi na korytarzu. 

Zwycięzcą zostaje uczeń, który udzielił najwięcej poprawnych odpowiedzi. Na uczniów czekają 

atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin, czas trwania: 16.03.2018r., piątek, w godz. 8:00 – 13:00 

 

 3) Inne atrakcje przewidziane na 16.03.2018r. 

 

Zachęcamy dzieci i młodzież do ubrania zielonych strojów w ramach ZIELONEGO DNIA BEZ 

MUNDURKA. W dniu obchodzonym jako Dzień Świętego Patryka, na terenie szkoły ukryte 

zostaną również dwa garnczki ze złotem (leprikony, czyli zielone skrzaty chowają je zwykle na 

końcu tęczy, ale w tym roku postanowiły zrobić wyjątek!). Warto rozglądać się po zaułkach 

szkolnych korytarzy i wyostrzać wzrok – garnczki nie muszą być duże. Szczęśliwych znalazców 

zapraszamy po odbiór dodatkowej nagrody w sali nr 8. 

 

Zapraszamy do udziału w konkursach! 

 

Organizatorzy: 

Nauczyciele języka angielskiego 

 

 

 

 

 

 
 
 


