
 

Szkoła Podstawowa Nr 23 
we Włocławku 

ul. Wyspiańskiego 3, 87-800 Włocławek,  
tel.: 54 234 34 99 
fax: 54 234 77 10 

mail: sp23wloc@wp.pl 
 

Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku 
zaprasza 

uczniów klas I -III szkół podstawowych 
do udziału w konkursie krasomówczym: 

              

“English Culture Competition: my favourite cartoon 

character” 

 

Przedmiot konkursu: 

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III szkół podstawowych i ma a na celu 

zachęcenie uczniów do poszerzania wiedzy z zakresu kultury brytyjskiej i 

amerykańskiej. 

Uczniowie przystępujący do konkursu zobowiązani są do zaprezentowania w języku 

angielskim dowolnej postaci z kreskówki brytyjskiej lub amerykańskiej. 

Prezentacja ustna może być wzbogacona strojem, dźwiękiem, obrazem. Przygotowanej 

przez siebie prezentacji dokonuje jeden uczeń. Uczeń może posługiwać się atrybutami, 

które pomogą uatrakcyjnić występ. 

Każda prezentacja powinna odbywać się w języku angielskim adekwatnym do wieku i 

poziomu zaawansowania dziecka.  

Całkowity występ wraz z ewentualną oprawą muzyczną powinien trwać nie dłużej niż 2 

minuty.  

Szkołę może reprezentować do 3 uczestników konkursu z danej placówki. 

 

Terminarz konkursu: 

Etap I 

Do 5 maja  2022 r. nauczyciele przesyłają ̨ karty zgłoszenia do konkursu na adres 

organizatora tj. Szkoła Podstawowa Nr 23 we Włocławku ( karta do pobrania na 

stronie internetowej szkoły http://www.sp23.wloclawek.pl).  
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Etap II odbędzie sie ̨ 27 maja 2022r. o godz. 9.00 w SP 23 we Włocławku. 

Uczniowie przedstawiają ̨ swoje prace w języku angielskim w obecności nauczycieli, 

kolegów, jury konkursu oraz zaproszonych gości na terenie organizatora konkursu. 

Po zakończeniu prezentacji i obradach jury nastąpi wręczenie nagród.  

Zgłoszenia można dokonać ́:  

 -  drogą pocztowa ̨ na adres: Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wyspian ́skiego 3, 

87-800 Włocławek  

 -  osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej Nr 23 we Włocławku  lub 

drogą mailową: sp23.konkurs.2021@gmail.com 

 

Kryterium oceniania: 

- wiarygodność przekazanych informacji, ich zgodność z rzeczywistymi faktami, 

sposób przedstawienia, dostosowanie formy do przekazywanych treści, oryginalność 

przedstawienia, własna inwencja 

- poprawność językowa 

- jakość estetyczna 

Na wszystkich finalistów czekają atrakcyjne nagrody. 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: sp23.konkurs.2021@gmail.com 

Serdecznie zapraszamy do udziału! 

Koordynatorzy konkursu: 

mgr Agnieszka Tomczak 

mgr Katarzyna Cichocka 

mgr Anna Maciejewska 

mgr Małgorzata Piekarska 

mailto:sp23.konkurs.2021@gmail.com
mailto:sp23.konkurs.2021@gmail.com

