Harmonogram działań w maju 2018 r.
data

godzina

30.04 – 4.05.
2018 r.
6.05.2018 r.

11.00

8.05.2018 r.

17-18.00

8.05.2018 r.

16.30

10.05.2018 r.

15.00

po 10.05.2018 r.

11.05.2018 r.

18.00

do
13.05.2018 r.
15.05.2018 r.

14.30

16.05.2018 r.

13.40

16.05.2018 r.

od 8.55

miejsce
parafia
św.Jakuba Ap.
budynek
ul. Szkolna 3
budynek
ul. Szkolna 3
s.67
budynek
ul.Średnia 4A
s.30
budynek
ul.Średnia 4A
parafia
św.Jakuba Ap.

działanie
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

odpowiedzialny
Dyrektor Szkoły

Pierwsza Komunia Święta uczniów klas III

s.Kornela Gonciarz

Zebrania rodziców klas II i III gimnazjum

wychowawcy klas

Spotkanie trójek klasowych rodziców uczniów
klas III gimnazjum w sprawie organizacji
wieczorku pożegnalnego dla absolwentów
Turniej wiedzy o krajach anglojęzycznych
klas VI

wicedyrektor E. Maćkowska

Podsumowanie konkursu „Majowe Święta”
dla klas IV-VI

A.Juszczak

Rocznica Pierwszej Komunii Świętej uczniów
klas IV
Informacje do rodziców o przewidywanych
rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć
edukacyjnych oraz z zachowania
hala sportowa Turniej plażowej piłki siatkowej dla klas VII
budynek
oraz klas II-III gimnazjum
ul.Szkolna 3
s.69
Konkurs „Tajemnice Przyrody” dla klas V,
budynek
trzeci etap szkolny
ul.Średnia 4A
„Bezpieczne wakacje” – spotkania uczniów
klas I z policjantką

W.Puszcz

R.Kozłowska,
s.Kornela Gonciarz
Dyrektor Szkoły,
wszyscy nauczyciele
M.Dowksza, W.Gibczyński

M.Dyl, M.Opar, K.Lichucki

B.Kubiak-Jażdżewska

17.05.2018 r.
17.05.2018 r.

13.40

17.05.2018 r.

14.30

17.05.2018 r.

14.30

17-25.05.
2018 r.
17.05.2018 r.

17.00

18.05.2018 r.

14.30

18.05.2018 r.

14.30

21.05.2018 r.

9.30

21.05.2018 r.

15.30

21.05.2018 r.

15.00

22.05.2018 r.

16.30

s.69
budynek
ul.Średnia 4A
s.13,14
budynek
ul.Szkolna 3
s.15,16
budynek
ul.Szkolna 3
budynek
ul.Szkolna 3

Międzynarodowy Dzień Pustej Klasy
Konkurs „Tajemnice Przyrody” dla klas IV,VI,
trzeci etap szkolny

B.Kubiak-Jażdżewska
M.Dyl, M.Opar, K.Lichucki

Konkurs z języka angielskiego dla klas VI-VII
szkoły podstawowej „Mała Matura”

M.Zblewska, D.Górska

Konkurs z j. angielskiego dla klas II-III
gimnazjum „Mała Matura”

M.Zblewska, D.Górska

Dni Europy /konkurs drużynowy klas II-III
gimnazjum oraz klasy VII, konkurs Eurowizji/

K.Bill, M.Autuchiewicz,
M.Zblewska, G.Polak,
D.Górska
s.66
Zebranie prezydium Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły,
budynek
wicedyrektorzy S.Marasz,
ul.Średnia 4A
T.Budnick
s.49
Konkurs z j.niemieckiego klas II-III gimnazjum G.Polak, K.Bill, M.Zblewska
budynek
ul.Szkolna 3
s.48
Konkurs z j.niemieckiego klas VII
G.Polak, K.Bill, M.Zblewska
budynek
ul.Szkolna 3
boisko SP-1
Mistrzostwa Powiatu w czwórboju LA
B.Bodziak
ul.Średnia 4A
s.72
Szkolny konkurs wiedzy religijnej „Historia
R.Kozłowski, s.Kornela
budynek
cudownego obrazu na Jasnej Górze”
Gonciarz, R.Kozłowska,
ul.Średnia 4A dla klas IV-VII
B.Pintos
s.22,23,25,27 Matematyczny Czar dla klas IV
A.Kreft, M.Ślosarska
budynek
ul.Średnia 4A
stołówka
Spotkanie z rodzicami dzieci przyszłych
Dyrektor Szkoły
oddziałów przedszkolnych

22.05.2018 r.

17.00

stołówka

22.05.2018 r.

16.00

23.05.2018 r.

9.30

23.05.2018 r.

9.30

23.05.2018 r.
24.05.2018 r.

17.00
8.00

korytarz
szkolny
Konkurs piosenki angielskiej
budynek
ul.Średnia 4A
ZSS
Mistrzostwa Powiatu w plażowej piłce
siatkowej dziewcząt
ZSS
Mistrzostwa Powiatu w plażowej piłce
siatkowej chłopców
stołówka
Zebranie Rady Pedagogicznej
s.67
budynek
Konkurs j.angielskiego klas V-VI
ul.Średnia 4A
Urząd Miasta Konkurs zamki gotyckie
s.52
budynek
Konkurs historyczny klas VII
ul.Szkolna 3
Dzień Matki
Rynek Miasta Mały Bieg Tura
Człuchów
s.56
Konkurs „Mistrz Przyrody” dla klas VII
budynek
oraz II-III gimnazjum
ul.Szkolna 3
s.30
budynek
Szkolny konkurs historyczny klas V
ul.Średnia 4A
hala sportowa Turniej piłki nożnej klas VII
budynek
ul.Szkolna 3
s.30
Szkolny konkurs historyczny klas IV i VI
budynek

25.05.2018 r.
25.05.2018 r.

11.00

26.05.2018 r.
27.05.2018 r.

9.30

28.05.2018 r.

13.30

28.05.2018 r.

14.00

29.05.2018 r.

14.30

29.05.2018 r.

14.30

Spotkanie z rodzicami dzieci przyszłych
pierwszoklasistów

Dyrektor Szkoły
K.Andrzejewska, A.Ferenc,
D.Jachowicz, W.Puszcz,
D.Wielandt
K.Pliszka
M.Dowksza
Dyrektor Szkoły
W.Puszcz, D.Jachowicz
A.Kamiński, D.Rudnicki
A.Kamiński, D.Rudnicki
chętni nauczyciele
B.Bodziak
H.Gleb, A.Grześkowiak

A.Juszczak
M.Dowksza, W.Gibczyński
A.Kamiński, D.Rudnicki

31.05.2018 r.

10.00

31.05.2018 r.
maj 2018 r.
1.06.2018 r.

w czasie
lekcji

ul.Średnia 4A
parafia
Uroczystość i oktawa Bożego Ciała
św.Jakuba Ap.
parafia
Impreza ewangelizacyjna „Katolicy na ulicy”
św.Jakuba Ap.
Szkolny konkurs wiedzy religijnej klas I-III
Dzień Dziecka
dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Załączniki:
-

Regulamin konkursu historycznego klas IV
Regulamin konkursu historycznego klas V
Regulamin konkursu historycznego klas VI
Regulamin konkursu historycznego klas VII
Regulamin konkursu wiedzy religijnej „Historia obrazu z Jasnej Góry” klas IV-VII
Regulamin konkursu wiedzy religijnej klas I-III
Regulamin turnieju wiedzy o krajach anglojęzycznych klas VI
Regulamin konkursu piosenki angielskiej
Regulamin konkursu języka angielskiego klas V-VI

R.Kozłowska,
s.Kornela Gonciarz
ks.G.Formela
s.Kornela Gonciarz
R.Kozłowska
Dyrektor Szkoły

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej dla klas 5 „Polska – moja ojczyzna”
1. Cele Konkursu:
a) upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności historycznych,
c) kształtowanie umiejętności samokształcenia,
d) kształtowanie umiejętności rywalizacji.
2. Ogólny zakres wymaganej wiedzy:
a) najważniejsze wiadomości dotyczące historii Polski za czasów od Mieszka I do współczesności,
b) symbole państwowe, święta narodowe, wybitne postacie z historii i kultury polskiej,
c) tradycje regionalne, najważniejsze legendy i zabytki,
d) krainy geograficzne, województwa i ich stolice.

3. Uczestnicy Konkursu:
Konkurs jest skierowany do chętnych uczniów klas piątych Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.
4. Przebieg Konkursu:
a) na zgłoszenia do konkursu Organizatorzy czekają do 14 maja 2018r.,
b) konkurs odbędzie się 29 maja 2018r. o godz.14.30 w sali 30 w budynku przy ul. Średniej .
5. Nagrody: pamiątkowe dyplomy i upominki (fundusze uzyskane od Rady Rodziców) dla 3 najlepszych uczniów, oceny z przedmiotu: historia i
społeczeństwo.
6. Przygotowując się do konkursu uczniowie korzystają z podręczników z kl. 4 i 5 oraz z innych źródeł informacji.

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej dla klas 6

„Drogi Polaków do niepodległej ojczyzny”
1. Cele Konkursu:
a) upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności historycznych.
2. Ogólny zakres wymaganej wiedzy:
1.
Czasy rozbiorów (przyczyny słabości Polski w XVIII wieku; I, II i III rozbiór Polski; działalność ostatniego króla Polski – St. A. Poniatowskiego;
Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja; Konfederacja targowicka i wojna w obronie Konstytucji 3 Maja; powstanie kościuszkowskie; przyczyny upadku
Polski).
2.
„Z ziemi włoskiej do Polski” (Legiony Polskie we Włoszech, Józef Wybicki i jego „Mazurek Dąbrowskiego”)
3.
Dzieje ziem polskich pod zaborami 1815-1914 (powstanie Królestwa Polskiego; przyczyny, przebieg i skutki powstań narodowych: listopadowego i
styczniowego; Wielka Emigracja; antypolska polityka Niemiec i Rosji wobec Polaków; autonomia Polaków w Galicji; kultura polska w okresie zaborów).
4.
I wojna światowa na ziemiach polskich (wysiłek zbrojny Polaków oraz sprawa polska w czasie I wś.; postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie
Polski).
5.
Początki II Rzeczpospolitej (odzyskanie przez Polskę niepodległości; kształtowanie granic II RP: powstania, plebiscyty, wojny, decyzje traktatu
wersalskiego w sprawie polskiej; obszar, granice i ludność
II RP; sukcesy gospodarcze II RP)
6.
Polska w czasie II wojny światowej (agresja Niemiec i ZSRR na Polskę; polityka okupantów wobec Polaków; zagłada Żydów; walka zbrojna i
walka cywilna Polaków z okupantem; powstanie warszawskie).
7.
Polska i Polacy po II wojnie św. 1945-1989 (granice Polski po 1945; zdobycie władzy przez komunistów; walka o demokrację ; NSZZ
„Solidarność”; stan wojenny; upadek PRL i początek III RP).
8.
Postacie wybitnych Polaków i ich zasługi dla (Stanisław Małachowski, Józef Poniatowski, Tadeusz Kościuszko, Bartosz Głowacki, Jan Henryk
Dąbrowski, Józef Wybicki, J. Piłsudski, R. Dmowski,
I. J. Paderewski, J. Haller, Lech Wałęsa, Jan Paweł II, Tadeusz Mazowiecki)
3. Uczestnicy Konkursu:
Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.
4. Przebieg Konkursu:
a) Na zgłoszenia do konkursu Organizatorzy czekają do 14 maja 2018r
b) Konkurs odbędzie się 29 maja 2018r. o godz.14.30 w sali 30 w budynku przy ul. Średniej.
5. Nagrody: nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla 3 najlepszych uczniów
6. Bibliografia: podręcznik „My i historia 6” (obowiązujące strony: 8-11, 14-21, 24-35, 38- 43, 64-73, 78-87, 102-113).

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej dla klas 4

„Drogi Polaków do niepodległej ojczyzny”
1. Cele Konkursu:
e) upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
f) rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności historycznych.
2. Ogólny zakres wymaganej wiedzy:
9.
Dzieje Polski za panowania pierwszych Piastów i Jagiellonów ( Mieszko I, Bolesław Chrobry, Kazimierz Wielki, Jadwiga Andegaweńska i
Władysław Jagiełło)
10. Wojny i upadek Rzeczypospolitej (wojny z Rosją, potop szwedzki, odsiecz Wiednia, powstanie kościuszkowskie, rozbiory Polski, Legiony
Dąbrowskiego, powstanie styczniowe)
11. Początki II Rzeczpospolitej (odzyskanie przez Polskę niepodległości; kształtowanie granic II RP)

3. Uczestnicy Konkursu:
Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas czwartych Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.
4. Przebieg Konkursu:
a) Na zgłoszenia do konkursu Organizatorzy czekają do 14 maja 2018r
b) Konkurs odbędzie się 29 maja 2018r. o godz.14.30 w sali 30 w budynku przy ul. Średniej .
5. Nagrody: nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla 3 najlepszych uczniów
6. Bibliografia: podręcznik „Wczoraj i dziś 4” (obowiązujące strony: 38-40, 44-47, 52-54, 62-70, 76-84, 89-103, 112-117.

Regulamin Konkursu Wiedzy Historycznej dla klas 7 - „Drogi Polaków do niepodległej ojczyzny”
1. Cele Konkursu:
a) upamiętnienie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
b) rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności historycznych.
2. Ogólny zakres wymaganej wiedzy:
12. Dzieje ziem polskich pod zaborami 1815-1914 (kongres wiedeński i jego postanowienia w sprawie polskiej; Królestwo Polskie – ustrój, gospodarka,
kultura i edukacja; przyczyny, przebieg i skutki powstań narodowych: listopadowego, krakowskiego, wielkopolskiego i styczniowego; Wielka Emigracja;
Wiosna Ludów na ziemiach polskich; antypolska polityka Niemiec i Rosji wobec Polaków; autonomia Polaków w Galicji; polskie organizacje
niepodległościowe na pocz. XX w., kultura polska w okresie zaborów)
13. I wojna światowa na ziemiach polskich (wysiłek zbrojny Polaków oraz sprawa polska w czasie I wś.),
14. Początki II Rzeczpospolitej (pierwsze ośrodki władzy; odzyskanie przez Polskę niepodległości; kształtowanie granic II RP: powstania, plebiscyty,
wojny, decyzje traktatu wersalskiego w sprawie polskiej; konstytucja marcowa 1921r.; pierwsze wybory prezydenta RP w 1922; obszar, granice i ludność
II RP)
15. Postacie wybitnych Polaków i ich zasługi dla odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ukształtowania granic po I wś. (np. J. Piłsudski, R.
Dmowski, I. J. Paderewski, J. Haller, W. Witos, itp.)
3. Uczestnicy Konkursu:
Konkurs jest skierowany do wszystkich chętnych uczniów klas siódmych Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.
4. Przebieg Konkursu:
a) Na zgłoszenia do konkursu Organizatorzy czekają do 14 maja 2018r
b) Konkurs odbędzie się 28 maja 2018r. o godz.14.30 w sali 52 w budynku przy ul. Szkolnej 3.
5. Nagrody: nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy dla 3 najlepszych uczniów
6. Bibliografia: podręcznik „Wczoraj i dziś 7” (obowiązujące strony: 42-73, 112-129, 137-145, 148-151, 170-174, 180-183, 218-239.

Szkolny konkurs wiedzy religijnej „Historia Obrazu z Jasnej Góry” dla klas 4-7
Organizatorzy: Robert Kozłowski, s. Kornela Gonciarz, Beata Pintos, Renata Kozłowska
Uczestnicy – uczniowie klas IV – VII
Termin i miejsce: 21 maja 2018 r., godz. 15:30, sala 72
Cele konkursu:
1. Pogłębienie wiadomości na temat Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, ze szczególnym uwzględnieniem historii
Cudownego Obrazu;
2. Przygotowanie uczniów do świadomego przeżywania obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w
łączności ze „stolicą duchową” na Jasnej Górze;
3. Zachęta do osobistej refleksji nad swoją relacją do Boga;
4. Wspomaganie zainteresowań czytelniczych i informatycznych.
Przebieg konkursu
1. Konkurs przebiega w czterech grupach wiekowych.
2. Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie swojej wiedzy przez wypełnienie zadań testowych.
3. Podstawowym źródłem informacji jest szkolna strona internetowa – zakładka „Religia”, gdzie jest umieszczony tekst pt.
„Historia Cudownego Obrazu”.
4. Komisja konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę prawidłowość odpowiedzi.
5. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 4 czerwca 2018 r.

Szkolny konkurs wiedzy religijnej klas I – III
Organizatorzy: s. Kornela Gonciarz, Renata Kozłowska, Robert Kozłowski
Uczestnicy – uczniowie klas I – III
Termin i miejsce: maj 2018 r., podczas lekcji religii
Cele konkursu:
1.Pogłębienie i sprawdzenie wiadomości uczniów z dziedziny religii;
2.Zachęta do osobistej refleksji nad swoją relacją do Boga;
3.Wspomaganie zainteresowań czytelniczych.
Przebieg konkursu
1.Konkurs przebiega w trzech grupach wiekowych – osobno klasy pierwsze, drugie i trzecie.
2.Zadaniem uczniów jest zaprezentowanie swojej wiedzy przez wypełnienie testu, rozwiązanie rebusów, ułożenie puzzli,
wypełnienie obrazków odpowiednimi kolorami itp.
3.Podstawowym źródłem informacji jest zasób wiadomości i umiejętności z katechizacji prowadzonej na poszczególnych
poziomach edukacji oraz zeszyt ćwiczeń do religii. Chętni mogą też skorzystać z Biblii dla dzieci, czasopism religijnych,
Internetu itp.
4.Komisja konkursowa przy ocenie prac bierze pod uwagę prawidłowość odpowiedzi i staranność wykonania zadania.
5.Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do dnia 4 czerwca 2018 r.

Regulamin turnieju wiedzy o krajach anglojęzycznych dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie
1)
Cele turnieju:
· popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów
· rozwijanie zainteresowań uczniów w kierunku języków obcych
· kształtowanie wiedzy o krajach anglojęzycznych
· umożliwienie uczniom wykazania się wiedzą szkolną i pozaszkolną
2)W turnieju biorą udział 3-osobowe reprezentacje klas 6
I etap
Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi na pytania organizatorów. Drużyna która jako pierwsza udzieli poprawnych
odpowiedzi na 3 pytania (uzyska 3 punkty), jako pierwsza zyskuje prawo wyboru zespołu odpowiadającego na pytania w
drugim etapie.
II ETAP
Uczniowie udzielają odpowiedzi ustnej na uprzednio wylosowane pytanie. Wyboru pytań i zespołu odpowiadającego
dokonują te zespoły ,które wcześniej udzieliły poprawnej odpowiedzi. Pytania mają wartość jednego, dwóch i trzech
punktów. Zespół który przekroczy limit trzech niepoprawnych odpowiedzi kończy udział w turnieju. Zespół dokonujący
wyboru ma prawo wybrać siebie do kolejnej odpowiedzi i uzyskać podwójną ilość punktów .
3)Nagrody otrzymują zespoły
- zespół który najdłużej zachował najwięcej szans odpowiedzi
- dwa zespoły z najwyższą liczbą punktów
4) Uwagi – językiem turnieju jest język angielski. Odpowiedź w języku polskim jest traktowana jak odpowiedź błędna.
Termin- maj
Odpowiedzialni-D. Wielandt, W. Puszcz

Regulamin Szkolnego Konkursu Piosenki Angielskiej w SP1 w Człuchowie
Cele konkursu:
- propagowanie nauki języka angielskiego poprzez piosenkę,
- motywowanie uczniów do pracy nad własnym językiem,
- zwrócenie uwagi na konieczność poprawnej wymowy
- prezentacja umiejętności wokalnych uczniów,
- wyłanianie nowych talentów
- przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień ,przezwyciężania stresu i tremy
- umożliwienie uczniom realizacji swych ambicji
Warunki uczestnictwa:
1. W konkursie mogą występować soliści, duety i zespoły.
2. Członkowie zespołów nie mogą występować powtórnie w charakterze solisty.
3. Uczniowie zgłaszają swój udział swojemu nauczycielowi języka angielskiego nie później niż 1 tydzień przed
konkursem.
4. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku
angielskim
5. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być
akompaniament własny, bądź nagranie instrumentalne na płycie CD lub innym nośniku obsługiwanym przez sprzęt
szkolny(bez słów, półplayback).
6. Podkład muzyczny uczestnicy przynoszą w dniu konkursu po uprzednim sprawdzeniu jakości nagrania u pana Marka
Rosińskiego.
7. Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.

Ocena i nagrody
1. Oceny wykonawców dokonają nauczyciele języka angielskiego i muzyki uczący w szkole .
2. Jury zwraca uwagę na poprawność wymowy ,poprawność gramatyczną wykonywanych utworów.
3. Jury ocenia też elementy muzyczne takie jak:
• dobór repertuaru
• rozumienie treści utworu
• interpretacja utworu
• indywidualność artystyczna
• choreografia (dodatkowe punkty w ocenie, oceniany ruch sceniczny)
• dykcja
• ogólny wyraz estetyczno – artystyczny
4. W wyniku przesłuchań jury może przyznać miejsca od 1 do 3 jak również przyznać wyróżnienie.
5. Decyzje jury są ostateczne.
Osobami odpowiedzialnymi za organizację konkursu są nauczyciele języka angielskiego.

Regulamin konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas 5 i 6 SP nr 1 w Człuchowie
Cele konkursu
- wyłonienie uczniów, którzy najlepiej opanował wiedzę z zakresu języka angielskiego na poziomie przewidzianym przez
podstawę programową dla klas 4-6 szkół podstawowych,
- promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności
językowych,
- motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego
Warunki uczestnictwa
1. Konkurs jest dobrowolny i bezpłatny.
2. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie z klas 5-6
Przebieg konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. W 1-szym etapie uczniowie w ciągu 45 minut rozwiązują test składający się z
pytań zamkniętych za które można uzyskać 100 punktów. Do drugiego etapu przechodzą ci uczniowie , którzy uzyskali
minimum 75% poprawnych odpowiedzi. W drugim etapie uczniowie przedstawiają się ( opisują swoją rodzinę i przyjaciół)
oraz wypowiadają się na podany temat i udzielają odpowiedzi na pytania komisji. Ocenie podlegają
sprawność komunikacyjna
umiejętności językowe
Wypowiedź uczestnika jest oceniany procentowo. Ostateczny wynik jest sumą dwóch etapów. Nagradzane są 3 pierwsze
miejsca.
Termin - maj/ czerwiec
Odpowiedzialni -D. Jachowicz,W. Puszcz ,

