
ZAPROSZENIE

Szkoła  Podstawowa  nr  56  w  Zespole  Szkół  Ogólnokształcących  nr  2  im.  Charles  de
Gaulle’a  w  Poznaniu  ma  zaszczyt  zaprosić  Państwa  szkołę  do  wzięcia  udziału  w V
Międzyszkolnym  Konkursie  Języka  Angielskiego  „High  Flyers  in  #Krzesiny”,
organizowanym  we  współpracy  z  Wydziałem  Anglistyki  Uniwersytetu  im.  Adama
Mickiewicza w Poznaniu. 

Konkurs  odbędzie  się  w czwartek 13 kwietnia  2023 r.  o  godz.  10.00  w budynku
Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Poznaniu przy ulicy Tarnowskiej 27 według
następującego harmonogramu:
10:00 -  uroczyste  otwarcie  V  Międzyszkolnego  Konkursu  Języka  Angielskiego  „High

Flyers in #Krzesiny”
10:15 -  wykład dra Tomasza Skireckiego – wykładowcy Wydziału Anglistyki UAM –

Harry Potter na mapie Wielkiej Brytanii: miejsca, inspiracje, odniesienia.
11:15 -  test pisemny
12:15 -  poczęstunek
12:30 -  warsztat językowy o dwujęzyczności przygotowany przez mgr Ewę Tomczak i

mgr  Dorotę  Jaworską-Pasterską  –  Bilingual  Brain:  Wędrówka  w  poszukiwaniu
słów.

14:00 -  ogłoszenie wyników Konkursu i rozdanie nagród

Nagrodami w konkursie są:

• Zdobywca I miejsca otrzymuje: kolekcję książek Harry Potter tomy 1-7 w języku
angielskim, krzyżówki  angielskie,  fiszki,  puzzle,  głośnik  bezprzewodowy,
pamiątkowy dyplom, słodką niespodziankę.

• Zdobywca II miejsca otrzymuje: książkę z serii Harry Potter w angielskiej wersji
językowej,  krzyżówki  angielskie,  fiszki,  puzzle,  głośnik  bezprzewodowy,
pamiątkowy dyplom, słodką niespodziankę.

• Zdobywca III miejsca otrzymuje: książkę z serii Harry Potter w angielskiej wersji
językowej,  krzyżówki  angielskie,  fiszki,  puzzle,  głośnik  bezprzewodowy,
pamiątkowy dyplom, słodką niespodziankę.



• Zdobywcy IV -  X miejsca otrzymują: książkę z serii Harry Potter  w angielskiej
wersji  językowej,  krzyżówki  angielskie,  pamiątkowy  dyplom,  słodką
niespodziankę.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymują pamiątkowy dyplom i słodką niespodziankę.

Nauczyciele,  których  uczniowie  wezmą  udział  w  Konkursie,  otrzymają  imienne
zaświadczenia o przygotowaniu uczniów do Konkursu. Dodatkowo, przewidziany jest
upominek.

Zachęcamy do zapoznania się z załączonym regulaminem konkursu.

Warunkiem  uczestnictwa  jest  przesłanie  karty  zgłoszeniowej  najpóźniej  do  dnia  03
kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkurshighflyers@zso2.pl 

Koordynatorzy Konkursu:

mgr Anna Kopińska

mgr Julia Sikorska
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