
 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO 
 NA NAJPIĘKNIEJSZY KALENDARZ ADWENTOWY  

W JĘZYKU ANGIELSKIM LUB W JĘZYKU NIEMIECKIM 
„MY ADVENT CALENDAR”/”ADVENTSCALENDER” 

 
    21.12.2021r nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszy kalendarz adwentowy, który polegał na 

przygotowaniu pracy konkursowej dowolną techniką plastyczną. Jest to tradycja, zgodnie z którą 1 grudnia 

dzieci w Anglii, innych krajach Zjednoczonego Królestwa oraz w Niemczech otrzymują kalendarz z 24 

okienkami gdzie ukryte są drobne niespodzianki. Kalendarz taki ma umilić dzieciom czas oczekiwania  na 

nadchodzące święta. Konkurs miał na celu przybliżyć uczniom kulturę i tradycję Zjednoczonego Królestwa oraz 
Niemiec, poszerzyć zasób słownictwa związanego z symbolami bożonarodzeniowymi, a także pobudzić ich 

kreatywność i twórczość. Jury oceniało staranność wykonania, zgodność pracy z tematem,  poprawność 

językową oraz „wrażenia estetyczne”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a  uczniowie prześcigali się 

w oryginalności i pomysłach tworzenia kalendarzy. Na konkurs wpłynęły 42 prace. Wybór nie był łatwy 

ponieważ wszystkie prace były piękne i pomysłowe. 

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac do konkursu i wyłoniła następujących laureatów : 

Klasy I-III - najpiękniejszy kalendarz adwentowy w języku angielskim 

I miejsce: Franciszek Wydrzyński (kl. II b) 

II miejsce: Anna Grzelak (kl.I b) 

III miejsce: Antonina Sawicka (kl. II a ) 

 

Klasy IV-VIII - najpiękniejszy kalendarz adwentowy w języku angielskim 

I miejsce: Maja Szewczyk (kl. IVa), ex aequo Lena Kamińska (kl.VII b) 

II miejsce: Alicja Zaranowicz (kl.VII b), ex aequo  Maja Kozłowska (kl.V b) 

III miejsce: Antoni Kwiatkowski (kl. VII b),ex aequo Sebastian Orzechowski (kl. Va) 

 

Wyróżnienia otrzymali:  

Maja Ciura (kl. VII b) 

Marcel Nikodem  (kl. IV a)  

Szymon Zawadzki (kl V a) 

Maja Leśniewicz (kl. V a) 

 

Wyniki konkursu na najpiękniejszy kalendarz adwentowy w języku niemieckim 

I miejsce – Aleksander Tomczyk kl. VIIIa, ex aequo Sebastian Orzechowski kl.Va 

II miejsce – Blanka Pol kl. Va, ex aequo Wiktor Pęśko kl. VI 



III miejsce – Amelia Jędrzejewska kl. VI, ex aequo Iga Tarczyluk kl. VIIa 

Wyróżnienia: 

- Igor Leśniewicz kl. VIIIa 

- Zofia Bargieł kl. IVb 

- Maja Walędziak kl. Va 

- Weronika Antkowiak kl.Va 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie  i trud włożony  

w przygotowania tych pięknych prac. Zapraszamy do udziału w następnym konkursie. 

                                   Thank you very much !!!            Danke schön !!! 

 


