Dzień Języków 2014/2015

BITWA NA JĘZYKI
30 stycznia 2015
Każda klasa wybierze swoich przedstawicieli do udziału w następujących konkurencjach:
1. Mistrz ortografii języka polskiego.
2. Kulinarne specjały państw.
3. Konkurs plastyczny pt.: Szlakiem kultury krajów niemieckojęzycznych.
4. Reklama w języku obcym.
5. Najlepszy przebieraniec – ‘Zgadnij kim lub czym jestem’.
6. Quiz dotyczący znajomości realiów i kultury Polski, Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii,
Niemiec, Rosji oraz języka łacińskiego.

W każdej konkurencji można zdobyć maksymalnie 10 punktów.
Trzy klasy z największa liczbą punktów zostaną następująco nagrodzone:
1. miejsce – bilety do kina dla całej klasy;
2. miejsce – zaproszenie na pizzę dla całej klasy;
3. miejsce – 1 tort.

Regulamin Konkursu Ortograficznego
Termin: styczeń 2015 (Dzień Językowy)
Miejsce: Zespół Szkół im. R. Traugutta w Lipnie

1. Celem konkursu jest: propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni,
podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego.
2. Uczestnicy konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III Gimnazjum Prywatnego Nr 1 im. Jadwigi Jałowiec
oraz uczniów klas I-III Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta w Lipnie.
3. Warunki uczestnictwa w konkursie:
Każdą klasę reprezentuje jedna osoba wytypowana przez uczniów.
4. Komisja konkursowa: O liczbie przyznanych punktów decyduje komisja konkursowa
składająca się z nauczycieli języka polskiego.
Komisja czuwa nad organizacją i przebiegiem konkursu.
Komisja konkursowa zajmuje się w szczególności przygotowaniem tekstu dyktanda,
prawidłowym przebiegiem konkursu, sprawdzaniem prac, przyznaniem punktów w skali 0-10.
5. Przebieg konkursu: Zadaniem uczestnika konkursu jest poprawne uzupełnienie tekstu
dyktanda z lukami. W tekście dominować będą wyrazy zawierające trudności ortograficzne.
Uczestnikom nie wolno w trakcie konkursu korzystać z żadnych pomocy naukowych,
słowników, telefonów, porozumiewać się między sobą.
Prace zostaną sprawdzone i ocenione w dniu konkursu.
6. Zasady oceny: Ocenie podlegać będzie wyłącznie poprawność ortograficzna.
Wszelkie nieczytelne i niejednoznaczne zapisy liter będą interpretowane na niekorzyść
piszącego.
Ewentualne poprawki należy nanieść przez skreślenie wpisanej litery i napisanie powyżej
wersji poprawnej.
Zwycięzcą zostanie osoba, która popełni jak najmniejszą liczbę błędów. Otrzyma ona
maksymalną liczbę punktów – 10. Kolejne osoby z najmniejszą ilością błędów otrzymają punkty
od 9 do 0. Przyznawane będą również punkty ex aequo za taką samą liczbę popełnionych
błędów.

Opracowała: Agnieszka Szymczak

Regulamin Konkursu Kulinarnego

1. Warunki uczestnictwa.
a) w konkursie uczestniczą klasy I, II,III LO oraz I, II, III klasy Gimnazjum;
b) reprezentanci klas prezentują trzy potrawy z wybranych kuchni: angielskiej, francuskiej,
niemieckiej, hiszpańskiej lub rosyjskiej;
c) potrawy przygotowane i podane są estetycznie;
d) uczniowie znają sposób przygotowania potrawy, skład, potrafią określić jego pochodzenie
e) potrawy prezentowane są przez wyznaczonych reprezentantów klas

2. Kryteria oceny.
a) Klasa może uzyskać max 10 punktów:
- 3 punkty – wiedza na temat przygotowania i pochodzenia potraw
- 3 punkty – walory smakowe
- 3 punkty – prezentacja potraw (estetyka)
- 1 punkty – oryginalność /pomysłowość

*Za brak potrawy odejmowany jest 1 punkt (max -2pkt)

b) Oceny potraw dokona komisja w składzie: przedstawiciel samorządu oraz wybrani nauczyciele.

Uwaga! Po prezentacji potraw uczniowie zostawiają je na głównym stole i dołączają do uczniów
biorących udział w konkursie w auli szkolnej.

REKLAMA

Warunki uczestnictwa:

1. Każda klasa przedstawia scenkę reklamową w wylosowanym języku
obcym
2. Każda klasa losuje język scenki spośród dwóch nauczanych języków w
danej klasie.
3. Długość trwania prezentacji: 1-1,5 min.
4. Ilość uczestników, biorących udział w scence, jest dowolna
5. Scenka może być odegrana na żywo lub nagrana wcześniej w formacie
AVI
6. Podczas prezentacji na żywo można wykorzystać podkład muzyczny.
7. Do 16.01.2015r. każda klasa zgłasza formę, w jakiej będzie przedstawiać
reklamę: występ na żywo, czy nagranie.
8. Scenka nagrana w formacie AVI musi być dostarczona najpóźniej
23.01.2015r. na nośniku pendrive lub płycie CD/DVD. Plik oraz płyta
muszą być opisane wg wzoru: REKLAMA – KLASA …
9. Występy oceniane będą pod kątem:
- pomysłowości i atrakcyjności (3pkt)
- scenografii (3 pkt)
- poprawności językowej (3pkt)
- stopnia przekonania do nabycia reklamowanego towaru (1pkt)

Regulamin konkursu ‘Zgadnij kim lub czym jestem’.

Każda klasa wybiera 1-2 osoby, których zadaniem jest zaprezentowanie się w przebraniu
odpowiadającemu jakiemuś aspektowi charakterystycznemu dla jednego kraju
obcojęzycznego ( Wielkiej Brytanii, Rosji, Niemiec, Francji, Hiszpanii, starożytnego Rzymu lub
Grecji). Reprezentanci klas mogą być przebrani za:
- osobę (żyjącą lub nie, postać filmową lub książkową) lub
-miejsce (miasto, krainę geograficzną) lub
-zabytek lub
-przedmiot
kojarzone z wybranym krajem.
Reprezentanci klas zaprezentują swoje kostiumy w auli szkolnej przed jury składającego się z
nauczycieli i uczniów naszej szkoły w obecności uczniów wszystkich klas. Przebrane osoby
mogą powiedzieć jakąś kwestię w języku obcym, pokazać gestem lub mimiką to, co może
podkreślić charakter przebrania. Wszystkie przebrane osoby zaprezentują się w kolejności na
scenie, po przedstawieniu reklamy i trakcie tego pokazu zostaną ocenione przez jury.

Kryteria oceny
Każde przebranie zostanie ocenione według następujących kryteriów:
1. Odzwierciedlenie istoty zobrazowanej postaci (miejsca, przedmiotu), klarowność i jasność
przekazu. (max. 4 pkt.)
2. Oryginalność i wkład pracy w przygotowanie kostiumu. (max. 4 pkt.)
3. Estetyka (max. 2 pkt.)

