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Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w: 

 

MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE NA KOMIKS W JĘZYKU ANGIELSKIM 

My Day as a/an…(animal) 
 

dla uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych. 
 

REGULAMIN 

ORGANIZATOR :  Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu (Gimnazjum Dwujęzyczne nr 48 / Liceum 

Ogólnokształcące Nr XIII) 
 

ADRESAT:  uczniowie piątej i szóstej klasy wrocławskich szkół podstawowych 
 

CELE KONKURSU:  rozwijanie zainteresowania językiem angielskim; wspieranie uczniów 

uzdolnionych językowo i plastycznie; rozwijanie kreatywności uczniów; prezentowanie efektów 

twórczości artystycznej 
 

WYTYCZNE DLA UCZNIA:  

1. Zastanów się jakim zwierzęciem chciałbyś być przez jeden dzień. 

2. Wymyśl historyjkę (100-150 słów). 

3. Przygotuj komiks w formie książeczki – technika i format dowolny. 

4. Rozpocznij zdaniem: One day I woke up and saw I was a/an…(animal). 

5. Zaprojektuj okładkę I stronę tytułową – My Day as a/an…(animal) 
 

WYTYCZNE DLA NAUCZYCIELA: 

1. Szkoła biorąca udział w konkursie wybiera maksymalnie 5 najlepszych prac i dostarcza je na 

adres Zespołu Szkół Nr 5 we Wrocławiu (z dopiskiem: konkurs na komiks-język angielski) w 

terminie do 13 lutego 2015. Prace dostarczane po tej dacie nie będą brane pod uwagę. 

2. Prace należy podpisać drukowanymi literami – wzór – ZAŁĄCZNIK 1. 

3. Do prac konkursowych proszę dołączyć wypełnioną drukowanymi literami Kartę Zgłoszenia – 

ZAŁĄCZNIK 2. 

 

 



 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  

Nadesłane prace oceni jury składające się z nauczycieli języka angielskiego oraz nauczyciela 

zajęć plastycznych. 
 

KRYTERIA OCENY PRAC: 

1. Oryginalność pomysłu. 

2. Technika pracy. 

3. Umiejętności językowe. 
 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW: 

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 lutego 2015 na stronie internetowej Zespołu Szkół Nr 5 

oraz przekazane drogą mailową na adresy szkół, do których uczęszczają laureaci konkursu. 

Dyplomy i nagrody zostaną przesłane na adres szkoły tradycyjną drogą pocztową. 
 

DODATKOWE INFORMACJE: 

Zgłoszenie pracy na Konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika, że jest on jej 

autorem i przy jej tworzeniu w żaden sposób nie zostały naruszone prawa autorskie oraz prawa 

osób trzecich. 
 

Zgłoszenie pracy na Konkurs jest jednoczesnym oświadczeniem uczestnika, że zapoznał się i 

akceptuje warunki regulaminu. 
 

Zgłoszenie szkoły do Konkursu jest jednoczesną zgodą dyrektora, nauczycieli i rodziców na 

zbieranie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie związanym z poprawnym przebiegiem 

konkursu. 
 

Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do niedopuszczania do Konkursu prac 

zawierających treści powszechnie uznawane za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub 

prawo polskie. 
 

Prace konkursowe nie będą odsyłane. 
    

Pytania Pytania Pytania Pytania i uwagi można kierować na adres:i uwagi można kierować na adres:i uwagi można kierować na adres:i uwagi można kierować na adres:    

konkurs.zs5.wroclaw@gmail.com 

 

Organizatorzy: 

Agnieszka Sołodyna i Katarzyna Ochodek 


