
NAGRODY W III EDYCJI GMINNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
„THE WORLD OF ENGLISH” 

ROZDANE 
 
Uczestnicy III edycji Konkursu  „THE WORLD OF ENGLISH” nie tylko sprostali 
wymaganiom konkursowym, ale również w sposób bardzo ciekawy przedstawili swoje 
spojrzenie na świat anglojęzyczny, czyli świat 750 milionów ludzi, którzy posługują się 
językiem angielskim na co dzień. 
 
 
 Celem organizacji konkursu było promowanie wśród uczniów postawy 
odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności 
językowych oraz realizowania się pod względem artystycznym, jak również integracja 
środowiska uczniowskiego. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu było wykonanie prezentacji multimedialnej lub filmu. 
Prezentacja/film miała przedstawiać wybrane przez ucznia sławne miejsca pochodzące z 
krajów anglojęzycznych, jak również opis tychże miejsc w języku angielskim zawierający 
następujące informacje:  rola i znaczenia miejsca dla kultury danego kraju, regionu, miasta i 
jego historia. W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych 
materiałach źródłowych oraz o autorach pracy. Film zgłoszony do konkursu nie powinien 
przekroczyć 10 minut. Każdy film powinien zawierać czołówkę oraz napisy końcowe. 
 

Gala finałowa  

  Finał konkursu, jak corocznie, dzięki współpracy Dyrekcji SP w Trzcianie w osobach 
dyr. Artura Szarego   oraz  dyr. Adama Majki  z Gminnego Centrum Kultur Rekreacji i Sportu  
w Trzcianie odbył się w Trzcianie, w sali widowiskowej. Głównym inicjatorem  
i organizatorem była Szkoła Podstawowa w Trzcianie z pomysłodawcą konkursu i jego 
koordynatorem-Renatą Czubocha i Agnieszką Szumilas- ekspertem w dziedzinie informatyki. 

  

Honorowi goście 

  Oprócz uczestników konkursu i ich opiekunów uroczystość zaszczycili swoją 
obecnością honorowi goście: dyr. GCKSi R  - A. Majka, Zbigniew Lis –administrator  RDTL 
w Trzcianie i fotoreporter, mgr  Janusz Ostrowski SP nr1 w  Mrowli, mgr Agnieszka 
Małozięć- wicedyr. SP w Trzcianie. 

W Konkursie wzięło udział 20 uczniów z 6 szkół gminy Świlcza 

Dąbrowa -3 osoby 
Bratkowice -Szkoła Podstawowa nr 1  -1 osoba 
Mrowla- Szkoła Podstawowa- 4 osoby 
Świlcza-Szkoła Podstawowa -6 osób 
Trzciana - Szkoła Podstawowa -5 osób 
 Rudna Wielka- Szkoła Podstawowa- 1 osoba 
 



Prezentowane prace przedstawiały wysoki poziom, zarówno pod względem technicznym, 
artystycznym, jak i poprawności językowej. 

        Wymagania konkursowe merytoryczno – edukacyjne  
  
 Oceniając prace, jury wzięło pod uwagę następujące walory: zgodność z tematyką 
konkursu, bogactwo i dobór  słownictwa, poprawność językową, oryginalność ujęcia tematu. 
Komisja Konkursowa w składzie Artur Szary dyrektor SP w Trzcianie, naucz. Jolanta Supel, 
Agnieszka Szumilas, Renata Czubocha po  przeanalizowaniu, posegregowaniu, stwierdzeniu 
zgodności z regulaminem prezentacji, stwierdziło, że prezentowane prace przedstawiają 
wysoki poziom. Temat konkursu, wydawałby się łatwy, potrzebował jednak uwagi  i 
staranności, zapoznania się z geografią krajów anglojęzycznych, ich zróżnicowaniem, ale i 
umiejętności przedstawienia swojego wizerunku artystycznego. 
 Wybór najlepszych prac nie był łatwy. Ostatecznie, biorąc pod uwagę wszystkie elementy 
regulaminu, Komisja Konkursowa przyznała następujące lokaty: 

 
I MIEJSCE 

JAKUB   KIEBAŁA 
II MIEJSCE 

MACIEJ  NIZIOŁEK 
III MIEJSCE 

OLIWIA  JAREMKO 
WYRÓŻNIENIA: 
 JULIA  KOCUR          

 KATARZYNA  BĄK 
 ADAM  HNATKO 

 
 

Wszystkim  laureatom składamy serdeczne gratulacje! 

 Nagrody w postaci sprzętu elektronicznego, książek, pomocy językowych, a przede 
wszystkim kubków z konkursowym logo, przygotowanych szczególnie na te okazję, wręczali 
organizatorzy konkursu. 

  Czy warto i należy organizować konkursy? Zakładamy w naszej szkole, że każdy uczeń po-
siada uzdolnienia wystarczające do osiągnięcia sukcesu konkursowego w wybranej przez sie-
bie dziedzinie i  podjęcie przez niego dodatkowego intelektualnego wysiłku wynika bardziej 
z rozbudzenia się w nim naukowej pasji niż z ujawnionych wcześniej wybitnych uzdolnień. 
Uważamy udział w międzyszkolnych konkursach przedmiotowych za najlepszy sposób od-
krywania i rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań i uzdolnień. Sądzimy także, że za-
sadnicze znaczenie ma udział ucznia w konkursie, a nie wynik, jaki osiągnął. 

 W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowania za wzięcie udziału 
i przygotowanie się  do  Konkursu .  

Zapraszamy serdecznie  do udziału w kolejnej edycji. 
 Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie.” 

/W. Buffett/ 
 

Renata Czubocha    
 


