
 

 

          Serdecznie zapraszamy zainteresowanych uczniów klas siódmych i ósmych do udziału 

w piątej edycji konkursu na wykonanie Kalendarza Adwentowego. Celem konkursu jest 

zainteresowanie uczniów kulturą krajów niemieckiego obszaru językowego. W Niemczech 

tradycja odliczania upływających dni adwentu przy pomocy kalendarza adwentowego ma już 

ogromnie długą tradycję. W Polsce kalendarze adwentowe cieszą się coraz większą 

popularnością, a pomysłowość w ich wykonaniu jest zaskakująca. 

REGULAMIN KONKURSU NA KALENDARZ ADWENTOWY (Adventskalender)  

1. Adresaci konkursu  

Konkurs skierowany jest do uczniów naszej szkoły uczących się języka niemieckiego 

(uczniowie klas VII-VIII) 

2.  Organizator konkursu  

Nauczyciel języka niemieckiego – Agata Zabrzeńska 

3. Cele konkursu:  

- popularyzacja języka niemieckiego, 

 - rozbudzanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Niemiec,  

- kształtowanie tolerancji wobec innych kultur,  

- pobudzanie uczniów do kreatywności i twórczości,  

- rozwijanie uzdolnień plastycznych, 

 - zachęcanie do pozytywnej rywalizacji i rozwijania swoich ambicji.  

4. Forma konkursu : 

Uczniowie wykonują kalendarz adwentowy „Adventskalender”, uwzględniając 24 okienka/ 

przegródki/pojemniczki itp. i ich numerację – poszczególne „okienka” kalendarza powinny 

zawierać  dowolne słowa, bądź zwroty w języku niemieckim, związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia, mogą być również powiedzenia i przysłowia, zwroty grzecznościowe,  itp. 

 

 

 



 

 

 5. Kryteria szczegółowe: 

 - dowolna forma plastyczna oraz format, 

 - każdy uczestnik może przygotować tylko jedną pracę,  

- pracę proszę podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą autora.  

6. Termin i miejsce składania prac 

 Pracę należy złożyć do 3 grudnia 2021r w sekretariacie szkoły. Praca powinna być w 

kartonie, pudełku -podpisana. 

 Przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk 

laureatów na stronie internetowej. 

7. Komisja konkursowa  

Oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:  

- zgodność pracy z tematem, 

 - poprawność językową,  

- pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,  

- estetykę i technikę wykonania pracy. 

 8. Postanowienia ogólne:  

Zwycięzcy: 

Komisja konkursowa wyłoni laureatów trzech pierwszych miejsc. Nagrodami będą prezenty 

niespodzianki-oraz oceny  z języka niemieckiego. Każdy uczeń, który weźmie udział w 

konkursie otrzyma ocenę celującą z języka niemieckiego z aktywności. 

Wyniki zostaną ogłoszone do dnia 14 grudnia 2021 r. na stronie internetowej szkoły. 

       W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje 

organizator konkursu. 

 

Zapraszamy do udziału i życzymy powodzenia! 

 

 


