
„ Let’s communicate”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w

Lędzinach zaprasza do udziału w międzyszkolnym konkursie „Let’s communicate”.

CEL I PRZEZNACZENIE
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, a jego celem jest
prezentacja  twórczości  oraz  rozwijanie  umiejętności  komunikowania  się  w
języku angielskim za pomocą środków multimedialnych. 

UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs  adresowany  jest  do  uczniów  szkół  podstawowych,  którzy  prace
wykonują indywidualnie. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: klasy
4 - 6 oraz klasy 7 - 8 i 3 gimnazjum.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

a) Kategoria klas 4 - 6

Uczniowie wykonują plakat: 
Draw  a  poster  about  three  or  four  examples  of  positive  and  negative
communication between people at your age.  Write a sentence about each of
them. 
(„Narysuj plakat na temat pozytywnej i negatywnej komunikacji między ludźmi
w twoim wieku”. Napisz zdanie / komentarz o każdym z tych przykładów).
Pracę  prosimy  wykonać  w  dowolnym  edytorze  graficznym  (Paint,  GIMP,
Photoshop) lub tekstowym (np. Word). Praca może zawierać zdjęcia wykonane
przez uczestników.

b) Kategoria klas 7 - 8 i 3 gimnazjum

Uczniowie  nagrywają  film  o  trzech  –  czterech  przykładach  komunikacji
międzyludzkiej oraz sposobów na jej usprawnienie. Film powinien zawierać krótki
komentarz  na  temat  każdej  scenki  i  być  dostosowany  do  wieku  uczestników.



(Make a film about three or four examples of communication between people and
ways how to improve them.)  Film powinien być nagrany z udziałem uczniów oraz
nie powinien przekraczać 3 – 4 minuty.

Obie kategorie:

 pracę należy wykonać w języku angielskim,  na komputerze,  smart
fonie bądź innym urządzeniu multimedialnym, 

 każda szkoła przesyła maksimum  10 prac wyłonionych z w ramach
wewnątrzszkolnych  eliminacji  zorganizowanych  przez  nauczycieli
języka angielskiego oraz informatyki,

 w ramach zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć osobiście płytę z
pracami uczniów na adres organizatora z dopiskiem konkurs 

„Let’s communicate”
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
Ul. I. Paderewskiego 5
43-140 Lędziny

 
 wszystkie prace uczestników konkursu należy zamieścić na jednej

płycie DVD,
 nazwa pliku z pracą powinna być imieniem i nazwiskiem autora
 warunkiem  uczestnictwa  w  konkursie  jest  wyrażenie  zgody  na

wizerunek  dziecka  –  załącznik  nr  1  do  niniejszego  regulaminu
konkursu

TERMIN NADSYŁANIA PRAC

Prace należy pod dostarczać od 3 października do 16 listopada (decyduje
data stempla pocztowego. 

OCENA PRAC I NAGRODY

 konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach wiekowych,



 prace uczniów ocenia specjalnie powołana komisja, od których decyzji
nie przysługuje odwołanie, 

 sprawy sporne rozstrzygane będą przez przewodniczącego komisji,
 wyniki  konkursu  umieszczone  zostaną  na  stronie  internetowej

organizatora http://sp1ledziny.edu.pl
 finaliści zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą e-mailową do

dnia 30 listopada 2018 r.
 finał konkursu   odbędzie się w dn. 17 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w

budynku organizatora.  

Dyrektor szkoły: mgr Anna Truty 

organizatorzy: Anna Skop,
Szymon Filec

Kontakt z organizatorami: szymon.filec@gmail.com
aniaprime@poczta.fm
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