
Szkolny Konkurs Pocztówka z wakacji   

Edycja niemiecka: „Grüβe aus den Ferien”  

  

  

Celem konkursu jest promocja znajomości języka niemieckiego i wiedzy 

o krajach niemieckojęzycznych oraz rozwój kreatywności i uzdolnień 

plastycznych wśród uczniów naszej szkoły.  

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII i VIII, będzie przeprowadzony w 

dwóch kategoriach:  

1. Klasy VII  

2. Klasy VIII i VII A  

Zadaniem uczestników jest wykonanie pocztówki z wakacji. Forma pocztówki jest 

dowolna, może być np. rysunek, zdjęcie, grafika, kolaż. Pocztówka składa się 

z części artystycznej – obrazek związany z wakacjami, może nawiązywać do krajów 

niemieckojęzycznych, ale nie musi, oraz części językowej, która zawiera:  

Klasy VII – proste pozdrowienia z wakacji w języku niemieckim oraz podpisane na 

rysunku 8-10 niemieckich słówek związanych z wakacjami;   

Klasy VIII i VII A – 5-8 zdań opisujących po niemiecku, jak spędziłem(łam) 

wakacje. Opis nie może pochodzić z google tłumacza.   

Termin oddawania prac: 30 września 2021 r. Przy ocenie prac konkursowych 

będzie brana pod uwagę estetyka i kreatywność wykonania pocztówek 

oraz poprawność i samodzielność językowa. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy 

konkursu otrzymają dyplomy, przewidywane są również nagrody w każdej 

z kategorii wiekowych.  

 

 

 

 



Szkolny Konkurs Pocztówka z wakacji   

Edycja angielska: „A postcard from holidays”  

 

Celem konkursu jest promocja znajomości języka angielskiego i wiedzy 

o krajach anglojęzycznych  oraz rozwój kreatywności i uzdolnień 

plastycznych wśród uczniów naszej szkoły.  

Konkurs jest skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły, będzie 

przeprowadzony w czterech kategoriach:  

1. Klasy I - II 

2. Klasy III - IV 

3. Klasy V – VI 

4. Klasy VII - VIII 

Zadaniem uczestników jest wykonanie pocztówki z wakacji. Forma pocztówki jest 

dowolna, może być np. rysunek, zdjęcie, grafika, kolaż. Pocztówka składa się 

z części artystycznej – obrazek związany z wakacjami, może nawiązywać do krajów 

anglojęzycznych, ale nie musi, oraz części językowej, która zawiera minimum:  

Klasy I-II – proste pozdrowienia z wakacji w języku angielskim oraz podpisane na 

rysunku 5-8 angielskich słówek związanych z wakacjami;   

Klasy III-IV – 3-4 zdania opisujące po angielsku, jak spędzam wakacje wakacje.  

Klasy V-VI – 5-8 zdań opisujących po angielsku, jak spędzam wakacje. 

Klasy VII-VIII – opisują pogodę, zakwaterowanie oraz jak spędzają wakacje. 

Opis nie może pochodzić z google tłumacza oraz z żadnej innej strony 

internetowej.   

Termin oddawania prac: 30 września 2021 r. Przy ocenie prac konkursowych 

będzie brana pod uwagę estetyka i kreatywność wykonania pocztówek 

oraz poprawność i samodzielność językowa. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy 

konkursu otrzymają dyplomy, przewidywane są również nagrody w każdej 

z kategorii wiekowych.  

Podpisane prace z j. niemieckiego i angielskiego proszę zostawiać w Sali 34 lub 

przekazywać nauczycielom uczącym tych przedmiotów. 
 


