
Regulaminy konkursów: 

 

Konkurs na najlepsze przebranie: 

 
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych 

2. Cele konkursu to: 

• zainteresowanie uczniów językami i kulturą innych krajów, 

• uświadomienie powiązań i wpływów kulturowych między krajami 

• wzmacnianie postawy zrozumienia i akceptacji dla różnorodności kulturowej, a pośrednio 

wzmacnianie świadomości własnej tradycji i odrębności kultury 

• rozwijanie pomysłowości, 

• edukacja poprzez zabawę, 

• umacnianie więzi wewnątrz społeczności szkolnej. 

 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły 

4. Aby wziąć udział w konkursie, należy na dzień 26 września – Dzień Języków Obcych – 

przygotować dla siebie przebranie nawiązujące do kultury dowolnego języka obcego. 

5. Przebranie może nawiązywać do stereotypowej postaci z danego języka / kraju, np. 

francuski malarz, hiszpański toreador, japońska gejsza. Może też być wcieleniem się w 

charakterystyczną postać realną bądź fikcyjną. Wybrane postaci mogą być postaciami 

historycznymi (np. Napoleon, Prezydent Washington lub cesarz chiński), literackimi (np. 

Sherlock Holmes, Mikołajek, Don Kichote, Pippi Langstrumpf), w tym również bajkowymi 

(np. Złotowłosa), postaciami z filmu (np. Krecik, Obelix). 

6. Dla swojej postaci każdy uczestnik konkursu przygotowuje również jedno lub dwa słowa 

powitania w jej języku ('cześć' lub 'dzień dobry'). Przykładowo: uczeń przebrany za Pippi 

powinien przywitać się po szwedzku, a za Don Kichote – po hiszpańsku. 

7. Uczniowie będą prezentować swoje stroje oraz powitania podczas apelu dla swojej grupy 

wiekowej w dniu 26 września – 'Parada Przebierańców' 

8. Każdy przebrany uczeń przejdzie kolejno przez scenę, na środku zatrzymując się i mówiąc 

do mikrofonu swoje powitanie. 

9. Jury złożone z nauczycieli wybierze najlepsze stroje. Punktowana będzie rozpoznawalność 

postaci i staranność wykonania stroju (oraz całościowa prezencja wraz z powitaniem). 

10. Zwycięzcom wręczone zostaną nagrody rzeczowe. 

 



Konkurs plastyczny: 

 
1. Organizatorem konkursu jest zespół nauczycieli języków obcych 

2. Cele konkursu to: 

• pogłębianie wiedzy językowej uczniów, 

• rozwijanie kreatywności, 

• rozwijanie talentów plastycznych i stworzenie okazji do ich zaprezentowania. 

 

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły 

4. Aby wziąć udział w konkursie, uczeń ma samodzielnie wykonać pracę plastyczną w 

formacie A3, dowolna techniką. Tematy prac plastycznych są dwa: 

• dla klas 1-3 P - „Kaligram” 

• dla starszych uczniów - „Przysłowie” 

5. Praca 'Kaligram' to graficzne przedstawienie słowa. Dobry kaligram to obraz 

przedstawiający jakąś rzecz, pojęcie, lecz równocześnie pozwalający odczytać słowny zapis 

tej rzeczy. Na jednej kartce (pracy) znajdować się może tylko jedno słowo. Powinno być to 

słowo w języku obcym nauczanym w naszej szkole (angielski, francuski lub niemiecki) 

6. Praca 'Przysłowie' to ilustracja do przysłowia. Treść przysłowia (w języku obcym: 

angielskim, francuskim lub niemieckim) ma również być umieszczona na kartce (pracy). 

7. Jeden uczeń może złożyć maksymalnie 3 prace. 

8. Każda z prac powinna być podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora wraz z 

podaniem jego klasy. Obok tych danych, na odwrocie pracy, należy umieścić również tytuł 

pracy. 

9. Termin składania prac: 19 września. Prace składa się u nauczycielek języków obcych 

10. Ogłoszenie wyników konkursu oraz rozdanie nagród rzeczowych odbędzie się 26 

września podczas apelu dla danej grupy wiekowej. 


