
Konkurs na kartkę świąteczną w języku angielskim lub niemieckim rozstrzygnięty ! 

 

Miesiąc grudzień upłynął w naszej szkole bardzo świątecznie, a przyczynił się do tego między 

innymi, konkurs plastyczno-językowy na kartkę bożonarodzeniową  w języku angielskim lub 

niemieckim. Celem konkursu było między innymi, popularyzowanie tradycji świątecznych krajów 

anglojęzycznych i niemieckojęzycznych. Jednym z takich zwyczajów jest niewątpliwie własnoręczne 

przygotowywanie kartek świątecznych z życzeniami i wysyłanie ich lub wręczanie osobom bliskim, 

znajomym czy sąsiadom.   

Zadaniem uczniów było własnoręczne przygotowanie kartek i  napisanie życzeń w jednym z dwóch 

języków, w celu wprowadzenia ich w tę świąteczną atmosferę. Wszystkie kartki zrobiły na jurorach 

– nauczycielach języków obcych -  ogromne wrażenie – jedne zaskoczyły pomysłowością, inne 

bogactwem artystycznym, a jeszcze inne elegancką prostotą. Poziom artystyczny, jak również 

językowy był bardzo wysoki, dlatego też jury, które to przy ocenie szczególnie zwracało uwagę na 

takie aspekty jak: zgodność z tematem, pomysłowość, estetyka wykonania, samodzielność oraz 

poprawność językową, nie miało łatwego zadania przy podjęciu decyzji, które kartki są 

najładniejsze. Po burzliwych dyskusjach udało się jednak wyłonić zwycięzców, a ostateczne wyniki 

są następujące: 

 

JĘZYK  ANGIELSKI 

KLASY  I – III 

miejsce I Oliwia Starowiejska kl. 3 b i Jakub Wcisło kl. 1a 

miejsce II Adrianna Górska kl. 3 a i Wojciech Kandefer kl. 3 b 

miejsce III Julita Sroka kl. 1 b  i Jakub Kielar kl. 3 b 

 

KLASY  IV - VI 

miejsce I Adam Zygmunt kl. 6 a 

miejsce II Martyna Biernacka kl. 4 a i Miłosz Pacholczyk kl. 4 a 

miejsce III Szymon Jarosz kl. 5 a  i Barbara Kielar kl. 6 a 

 

KLASY  VII i klasy gimnazjalne 

miejsce I Aleksandra Kielar kl. 2G i Natalia Lorens kl. 7 a 

miejsce II Magdalena Łoś kl. 2G i Urszula Dróbek kl. 7 b  i  Alda Skraqi kl. 7 a 

miejsce III Filip Kandefer kl. 2G  i Dominik Pacholczyk kl. 7 a 

 



JĘZYK  NIEMIECKI  

KLASY  IV - VII i klasy gimnazjalne 

miejsce I Natalia Lorens kl. 7 a 

miejsce II Urszula Dróbek kl. 7 b 

miejsce III Julia Bogaczyk kl. 3G 

 

Wyniki konkursu zostały ogłoszone podczas przedstawienia jasełkowego w dniu 21 grudnia 2017 r., 

uczniowie zwycięskich prac zostali nagrodzeni dyplomami, a wszystkie prace są prezentowane na 

korytarzu szklonym. 

 

 

GRATULUJEMY autorom zwycięskich prac,  

DZIĘKUJEMY wszystkim uczniom za tak liczny udział w  konkursie  

i  ZAPRASZAMY do udziału w kolejnej edycji konkursu ... ZA  ROK. 

 


