Regulamin szkolnego konkursu
Tematyczny Kalendarz Adwentowy

1. Krótka historia powstania kalendarza adwentowego:
Kalendarz adwentowy ma wyjątkową historię. Pomysł narodził się w XIX wieku w Niemczech.
Powstanie kalendarza adwentowego szacuje się podobno na rok 1851. Został wymyślony przez
niemieckich luteranów. Pozwalał na odliczanie dni adwentowych do samej Wigilii. Zadaniem
kalendarza adwentowego było przypominanie o zbliżających się świętach oraz wzmacnianie radości
z oczekiwania na Boże Narodzenie. Zwyczajem było zawieszanie każdego dnia w domu obrazka
dotyczącego świąt i przyjścia na świat Jezusa. Inną wersją było zapalanie codziennie jednej z 24
świeczek lub skreślanie jednej z 24 kresek narysowanych kredą na drzwiach. Natomiast w katolickich
domach wkładano po jednym źdźble słomy do szopki, aż do Wigilii.
2. Charakterystyka konkursu:
Szkolny konkurs Tematyczny Kalendarz Adwentowy jest konkursem cyklicznym, który w założeniu
będzie odbywać się co roku. Konkurs będzie przeprowadzany w drugiej połowie listopada.
Tegoroczny konkurs Tematyczny Kalendarz Adwentowy odbędzie się pod hasłem SPORT,
dlatego został nazwany: „Lieber Freund, mach mit und bleib fit! – Der Fitness - Adventskalender” .
Cele konkursu: rozwijanie zainteresowania językiem niemieckim, poznanie tradycji związanej
ze Świętami Bożego Narodzenia w krajach niemieckojęzycznych, kształtowanie
postawy tolerancji dla odmiennych kultur i tradycji innych narodów, rozwijanie
kompetencji lingwistycznej oraz kreatywności uczniów.
3. Organizator konkursu:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach
Zespół przedmiotowy języka niemieckiego
4.

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie uczący się języka niemieckiego w naszej szkole.
5.

Praca konkursowa:

Charakterystyczną cechą kalendarzy adwentowych są: 24 okienka, drzwiczki, woreczki, skarpetki, itp.
z czekoladkami, ciasteczkami, figurkami, obrazkami lub innymi niespodziankami.
Należy zatem wykonać kalendarz adwentowy, który będzie zawierał 24 „okienka”. W każdym
„okienku” powinno znaleźć się zdanie napisane w języku niemieckim.
Zdanie ma być zadaniem dla przyjaciela, które powinien wykonać po otwarciu danego „okienka”,
np. Jogge 20 Minuten! / Tanze für eine Minute zu deiner Lieblingsmusik!
Geh mit deinem Freund spazieren! / Du solltest mit deinem Freund spazieren gehen./ Ich gehe mit
meinem Freund spazieren. Ich soll auf einem Bein um einen Stuhl herum springen!

Technika pracy: dowolna forma plastyczna kalendarza (papier, karton, materiał, masa plastyczna,
glina, drewno, … )
Prace konkursowe są wykonywane indywidualnie. Jeden uczeń może wykonać tylko jedną pracę
konkursową.

6. Kryteria oceny (25 pkt):
 Zgodność z tematem (5 pkt),
 poprawność językowa (10 pkt) ,
 estetyka wykonania pracy (5 pkt ),
 pomysłowość (5 pkt).

7. Termin i miejsce składania prac.
Pracę należy złożyć do 9 grudnia 2022 roku.
Prace powinny być podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz klasą.
Wykonane prace proszę kierować do zespołu organizacyjnego konkursu.

8. Zespół organizacyjny konkursu ( JURY):
Koordynator konkursu: Mariola Duk
Członkowie: Ewa Jagiełło
Małgorzata Niedzielak-Kwiatkowska
Jolanta Nowosielska
9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród:
21 grudnia 2022 r.
Laureaci konkursu uzyskają dyplomy oraz nagrody rzeczowe oraz cząstkową ocenę celującą z języka
niemieckiego.
Wszyscy uczestnicy, których prace spełnią kryteria konkursowe, otrzymają cząstkową ocenę bardzo
dobrą z języka niemieckiego.
Prace zostaną zaprezentowane na szkolnej wystawie pokonkursowej.
10. Postanowienia ogólne:
W przypadku nieprzewidzianych sytuacji, nieujętych regulaminem, decyzję podejmuje zespół
organizacyjny konkursu (jury).
Dane osobowe uczestników przetwarzane będą tylko na potrzeby konkursu.
Złożenie pracy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy świątecznie twórczych pomysłów.

