Drogie Uczennice,
Drodzy Uczniowie!
Od 30 maja do 3 czerwca obchodzimy w naszej szkole
Tydzień Języka Niemieckiego. Z tej okazji możecie wziąć udział
w wielu ciekawych konkursach.
Serdecznie zapraszam Was do wspólnej zabawy z językiem
niemieckim.
Marta Wojtkiewicz

Konkurs plastyczny
Stwórz pracę plastyczną pt.

„Znana bajka niemieckojęzyczna”

Technika pracy: dowolna, format A3.
Termin zgłaszania pracy: do 1.06.2022r.
Prace plastyczne zgłoszone do konkursu zostaną wyeksponowane na szkolnym korytarzu.
Powołana komisja wytypuję zwycięzców. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 6.06.2012r.
Ważne! Praca powinna być opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora.

PONIEDZIAŁEK
Konkursy pt. „101 Wörter”
Lubisz uczyć się słówek? Mam dla Ciebie konkurs

„101 Wörter” - „101 słówek”.

Otrzymasz test, w którym musisz napisać tłumaczenie 101 słów. Tłumaczysz słówka na język
polski. Ważne! Podczas testu nie możesz korzystać ze słownika.
Konkurs odbędzie się 30.05.2022 r. o godz. 11:40
W konkursie może wziąć udział maksymalnie 6 osób z jednej klasy.
Zwyciężają uczniowie, którzy przetłumaczą prawidłowo największą liczbę słów.
Swój udział zgłoś nauczycielowi języka obcego do dnia 27.05.2022 r.
Wyniki konkursu: 6.06.2022 r.

WTOREK
Konkurs na tworzenie słów
31 maja, we wtorek chętni uczniowie układają różne wyrazy z jednego słowa w języku
niemieckim.
Słowo zostanie wywieszone we wtorek (31.05. 2022) rano w gablocie przy sali 308.
Podpisane prace uczniowie oddają do godziny 15:30 do pani Wojtkiewicz.
Wyniki konkursu: 6.06.2022r.

Środa
Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
1 czerwca , w środę o 12:45, w sali 308 odbędzie się konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych- DACHL. Niemcy – D (Deutschland) , Austria – A (Österreich), Szwajcaria – CH (Schweiz), Liechtenstein – L (Liechtenstein)
Chętni uczniowie zgłaszają swój udział do 27 maja 2022r.
Wyniki konkursu: 6.06.2022r.

CZWARTEK
Kolorowy dzień
2 czerwca, w czwartek nauczyciele oraz uczniowie ubierają się i malują w kolory krajów
niemieckojęzycznych. Najbardziej wymalowana i zaangażowana klasa oraz wychowawca
zostaną nagrodzeni. Komisja będzie oceniała klasy od godziny 8:00 do 10:35.

PIĄTEK
Łamańce językowe
Konkurs odbędzie się 3 czerwca, w piątek o godz. 12:45 w sali 308.
Chętni uczniowie otrzymują od nauczyciela niemieckie łamańce językowe, których należy
nauczyć się na pamięć. Wymawiamy prawnie oraz szybko.
Podsumowanie konkursów
Dnia 6 czerwca o godzinie 12:00 rozdanie dyplomów oraz nagród.

