Opis alternatywny wystawy prac plastycznych online „Adventskalender”
Wystawa prac plastycznych przygotowana została w interaktywnej prezentacji
Genial.ly.
Prezentacja składa się z 48 slajdów w układzie poziomym, posiada ruchome
elementy oraz interaktywne pola. Pola te są: albo podlinkowane - wtedy odsyłają do
stron internetowych (otwierających się w osobnym oknie), albo zawierają elementy
opisowe. W celu wskazania wszystkich interaktywnych pól, należy kliknąć ikonę
łapki w prawym górnym rogu każdego slajdu.
Na każdym slajdzie znajduje się logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu.
Nawigacja: przejście do kolejnego slajdu za pomocą strzałek na środku prawej
krawędzi każdej karty.

Slajd pierwszy
Tło slajdu jest niebieskie, na nim kręcą się płatki śniegu. Wszystkie elementy na
slajdzie są w grafice wektorowej. Na środku szklana kula świąteczna z trzema
kolorowymi domkami, choinką oraz latarniami w zimowej scenerii. Nad kulą chmurki.
Szkoła Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie, Oddział Polskiego
Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Toruniu, Biblioteka
Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zapraszają:
"Adventskalender”. Powiatowy konkurs na kalendarz adwentowy. Edycja 2021.
Z lewej strony na slajd wjeżdża żółta koperta zaklejona sercem z flagą Niemiec,
która przemierza slajd i znika z prawej strony.
Slajd drugi
Wszystkie elementy na slajdzie są w grafice wektorowej. Tło slajdu: widok górskiego
krajobrazu z padającym śniegiem, z choinkami na pierwszym planie.
Na slajd wjeżdża żółta koperta, zatrzymuje się na środku i znika, w jej miejsce
pojawia się karta stylizowana na stary pergamin z postrzępionymi rogami.
Zapraszamy Państwa do obejrzenia wystawy prac plastycznych, które wpłynęły do
czwartej edycji konkursu ,,Adventskalender”. Organizatorem konkursu jest Szkoła
Podstawowa im. Fryderyka Chopina w Turznie, oraz Oddział Polskiego
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Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w Toruniu. Konkurs był
przeznaczony do uczniów z klas 4-8 szkół podstawowych z Torunia i powiatu
toruńskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Konsul Generalny Niemiec
w Gdańsku: prof. h.c. Cornelia Pieper. To już ósma wystawa prac plastycznych (a
druga cyfrowa), przygotowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Toruniu w ramach
wieloletniej współpracy ze Szkołą Podstawową w Turznie.
Na dole karty na żółtej wstążce znajdują się podlinkowane logotypy instytucji
(można kliknąć w każdy z poniższych linków):
 Szkoła Podstawowa w Turznie,
 Oddział Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego w
Toruniu,
 Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku,
 Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu,
 Województwo Kujawsko-Pomorskiego oraz Kujawy i Pomorze: Biblioteka
Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu jest Instytucją
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Slajd trzeci
Tło jak na poprzednim slajdzie.
Organizatorzy konkursu chcieli zachęcić uczniów do samodzielnego wykonania
kalendarzy adwentowych. Dzięki temu uczniowie, oprócz wiedzy typowo książkowej,
mogli w sposób niekonwencjonalny poznać tradycje naszych zachodnich sąsiadów.
Uczniowie na poziomie językowym "0", którzy nie mieli styczności z językiem
niemieckim, przy zapisie słów po niemiecku mogli korzystać z technologii
informacyjnej. Na tegoroczny konkurs "Adventskalender" wpłynęło 28 prac
konkursowych z 11 szkół. Jury konkursu brało pod uwagę kreatywność i technikę
wykonania prac, ich estetykę, zgodność z regulaminem, ujęte słownictwo
niemieckie i jego poprawność gramatyczną oraz ortograficzną.
Organizatorzy dziękują za uczestnictwo wszystkim uczniom i nauczycielom oraz
sponsorom: Konsulowi Generalnemu Republiki Federalnej Niemiec – Cornelii
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Pieper, Polskiemu Stowarzyszeniu Nauczycieli Języka Niemieckiego, GoetheInstitut w Warszawie oraz wydawnictwom językowym.
Slajd czwarty
Tło: na jasnoniebieskim tle białe gwiazdki, karta dekorowana na brzegach
girlandami ostrokrzewu. Pierwsza litera tekstu umieszczona jest na dzwonku
świątecznym.
Adventskalender - odrobina historii. Adventskalender jest bardzo miłą i starą
tradycją niemiecką, obchodzoną w okresie adwentu. Kalendarz wymyśliła w połowie
19 w. matka niejakiego Gerda Langa, który jako dziecko zadawał jej to samo
pytanie, które słyszą wszyscy rodzice do dziś: "Kiedy będzie w końcu Boże
Narodzenie?!"
Matka chłopca przygotowała więc 24 pudełeczka, na każdym napisała liczbę od 1
do 24 i włożyła do każdego małe ciasteczko. W ten sposób mały chłopiec mógł
sam policzyć dni do świąt. Gerd Lang założył potem własną firmę i
podchwytując pomysł swojej matki, zlecił w 1903 r. wydrukowanie pierwszego
kalendarza adwentowego, który zilustrował Ernst Kepler.
Kalendarz ten składał się z dwóch arkuszy papieru - na jednym były wydrukowane
liczby, na drugim obrazki z aniołami. W każdy mijający dzień adwentu wycinało się
jeden obrazek i naklejało liczbę. Z czasem firma Langa produkowała arkusze z
wyciętymi okienkami.
Na slajd wjeżdżają dwie interaktywne grafiki: po najechaniu na nie pojawiają się
informacje. Zdjęcie ciasteczka: w pierwszym kalendarzu adwentowym zostały
umieszczone ciasteczka Wibele. Są to słodkie wypieki, których historia sięga 1763
roku i są wypiekane do dziś. Na ciasto składają się białka jaj, cukier puder, mąka i
cukier waniliowy.
Informacja o Wibele w języku niemieckim: https://de.wikipedia.org/wiki/Wibele
Fot. Domena publiczna
Druga grafika: świąteczna kula ze zdjęciem przedstawiającym pierwszy kalendarz
adwentowy o tematyce świątecznej, z kartą podzieloną na 24 dekorowane rubryki.
Informacja: Kalendarz adwentowy 1903 roku (dodruk z 1915 r.) G. Langa, ilustracje
Ernst Kepler.
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O kalendarzach adwentowych w języku niemieckim:
https://de.wikipedia.org/wiki/Adventskalender
Obejrzyj większy obraz:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kalendarz_adwentowy#/media/Plik:Richard_Ernst_Keple
r_-_Im_Lande_des_Christkinds.jpg
Fot. Domena publiczna
Slajd piąty
Tło jak na poprzednim slajdzie.
Początkowo drukowane motywy chrześcijańskie, zaczęły być wypierane przez
postacie komiksowe i bajkowe. Dziś można spotkać kalendarze z zabawkami czy
kosmetykami. W ostatnich latach pojawiły się również kalendarze wirtualne.
Cechą charakterystyczną tych kalendarzy są również 24 okienka lub
drzwiczki, rękawiczki, skarpetki czy szufladki, w których musi znaleźć się miejsce na
małe słodycze (cukierki, czekoladki itp.). Okienka lub drzwiczki są ponumerowane,
kolejno od numeru 1 do 24. Ostatni numer jest na największym okienku lub
drzwiczkach. Według tradycji niemieckiej, każdego dnia wolno otworzyć tylko
jedno okienko przypisane kolejnemu dniu Adwentu.
Na slajdzie pojawiają się:
- grafika wektorowa z kalendarzem adwentowym: 24 okienka z motywami
świątecznymi, m. in.: świece, gwiazdy, choinka, skarpeta świąteczna,
- okienko odtwarzające film „Adventskalender: Erfindung aus Deutschland” na
kanale Deutsche Welle: https://www.dw.com/de/woher-kommt-deradventskalender/l-46573775
Slajd szósty
Wszystkie elementy na slajdzie są w grafice wektorowej. Widok górskiego
krajobrazu z padającym śniegiem, z choinkami na pierwszym planie.
Na slajd wlatuje pomarańczowo-czarny samolot, na którym widnieje napis:
Adventskalender 2021. Samolot ciągnie pomarańczową wstęgę z napisem:
Wystawa prac konkursowych. Na niebie pojawiają się kolorowe fajerwerki.
Slajd siódmy
Tło jak na poprzednim slajdzie.
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Na slajd wlatuje pomarańczowo-czarny samolot, na którym widnieje napis:
Adventskalender 2021. Samolot ciągnie pomarańczową wstęgę z napisem: Klasy 46. Prace wyróżnione.
Na slajdzie pojawia się kotylion z napisem Adventskalender.
Slajd ósmy
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku. Nad nim
zielona gwiazdka z napisem: Wyróżnienie: Michał Kaczmarek, Szkoła Podstawowa
w Turznie. Na slajdzie przy nazwisku pojawia się kotylion z napisem
Adventskalender. Zdjęcie kalendarza adwentowego: Na białej karcie kolorowe
uchylane ponumerowane okienka. Narysowane kredkami dekoracje świąteczne: św.
Mikołaj, prezenty, pierniczek, bałwan, kościół. Niektóre rysunki są podpisane w
języku niemieckim, m. in.: gwiazda - Stern, dzwonek - Glocke, prezent – Geschenk.
Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na detale: czapkę św.
Mikołaja, pierniczek, pierwszą gwiazdkę za oknem, św. Mikołaja oraz dzieciątko
Jezus.
Slajd dziewiąty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie: Michał Kaczmarek, Szkoła
Podstawowa w Turznie. Zdjęcie przedstawia zbliżenie na środkową część
kalendarza i jego okienka, m. in.: kościół, prezent, płatek śniegu, aniołka, buty św.
Mikołaja.
Slajd dziesiąty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Zielona gwiazdka z napisem: Wyróżnienie: Marta
Kucharska, Szkoła Podstawowa w Turznie.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: Na różowej karcie naklejono uchylne białe
ponumerowane okienka z narysowanymi w środku motywami świątecznymi i
zimowymi: bałwankiem, sankami, śniegiem, rękawiczkami itp.
Na środku naklejono zieloną choinkę udekorowaną cekinami oraz bombkami z
kolorowego papieru. Praca ma. Pole numer 24 jest w formie żółtej, zamkniętej
kopertki.
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Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na detale okienek: bałwanka,
choinkę oraz zieloną gałązkę ze świeczkami.
Slajd jedenasty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie: Marta Kucharska, Szkoła Podstawowa
w Turznie. Zdjęcie przedstawia zbliżenie na środkową część kalendarza i jego
uchylone okienka. W pełni widoczne są m. in.: bałwanek, płatki śniegu, gałązka
ostrokrzewu.
Slajd dwunasty
Wszystkie elementy na slajdzie są w grafice wektorowej. Widok górskiego
krajobrazu z padającym śniegiem, z choinkami na pierwszym planie.
Na slajd wlatuje pomarańczowo-czarny samolot, na którym widnieje napis:
Adventskalender 2021. Samolot ciągnie pomarańczową wstęgę z napisem:
Klasy 6-8. Prace nagrodzone. Na slajdzie pojawiają się trzy puchary: złoty z
numerem 1, srebrny z numerem 2 i brązowy z numerem 3.
Slajd trzynasty
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku.
Nad nim złota gwiazdka z napisem: 1 miejsce: Hanna Fijałkowska, Szkoła
Podstawowa w Małej Nieszawce. Na slajdzie przy nazwisku pojawia się złoty puchar
z numerem 1.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: przestrzenna, stożkowata, zielona choinka
wykonana z papieru. Choinkę ozdabiają wykonane z papieru kolorowe lampki
choinkowe, które zamocowane są na sznureczku. Lampki są żółte, czerwone,
pomarańczowe i zielone, przyczepione są do nich karteczki ze słownictwem w
języku niemieckim. Na czarnych oprawkach lampek widnieją numery kalendarza.
Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na lampki z papieru: żółtą,
czerwoną i zieloną.
Slajd czternasty
Tło jak na poprzednim slajdzie. 1 miejsce: Hanna Fijałkowska, Szkoła Podstawowa
w Małej Nieszawce. Zdjęcie przedstawia zbliżenie na dolną część kalendarza
adwentowego i kolorowe lampki z papieru.
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Slajd piętnasty
Tło niebieskie z płatkami śniegu. Srebrna gwiazdka z napisem: 2 miejsce Nela
Stanicka, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Na slajdzie przy nazwisku pojawia się
srebrny puchar z numerem 2.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: otwieranego, składającego się z dwóch części.
Na każdą ze stron przyklejone są ponumerowane ozdobne pudełeczka. Pudełka są
otwierane, oklejone różnokolorowymi papierami z motywami świątecznymi i
udekorowane kokardami, gwiazdkami i choinkami.
Mniejsze zdjęcie przedstawia okładkę kalendarza, którą można obejrzeć w
większym formacie po kliknięciu na niego. Na ozdobnym beżowym papierze w złote
świąteczne wzory widnieje czerwony napis w ozdobnej ramce: Adventskalender.
Pod napisem kokarda z czerwonej wstążeczki.
Slajd szesnasty
Tło jak na poprzednim slajdzie. 2 miejsce Nela Stanicka, Szkoła Podstawowa w
Złotorii.
Zdjęcie przedstawia zbliżenie na fragment kalendarza. Na zdjęciu ponumerowane
pudełeczka oklejone m. in.: złotym, czerwonym, zielonym i srebrnym papierem,
udekorowane brokatowymi gwiazdkami i kokardkami oraz naklejone choinki.
Mniejsze zdjęcie przedstawia detale: srebrne i złote pudełeczka z błyszczącymi
gwiazdką oraz kokardką.
Slajd siedemnasty
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku.
Nad nim brązowa gwiazdka z napisem: 3 miejsce: Paweł Laskowski, Szkoła
Podstawowa nr 2 w Toruniu. Na slajdzie przy nazwisku pojawia się brązowy puchar
z numerem 3.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: stojąca, przestrzenna praca, z okrągłymi,
ponumerowanymi skrytkami ułożonymi obok siebie. Skrytki są zielone, białe i
srebrne, każda udekorowana jest kokardką. Skrytka z numerem 24 jest koloru
żółtego i mieści się na samym szczycie. U samej góry pracy, na brązowym kartoniku
naklejono białe śnieżynki z papieru.
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Dwa dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na okrągłe, ponumerowane
skrytki.
Slajd osiemnasty
Tło jak na poprzednim slajdzie. 3 miejsce: Paweł Laskowski, Szkoła Podstawowa nr
2 w Toruniu. Zdjęcie przedstawia zbliżenie górnej części kalendarza: zielone i białe
ozdobione brokatowymi kokardkami pola oraz papierowe śnieżynki.
Slajd dziewiętnasty
Wszystkie elementy na slajdzie są w grafice wektorowej. Widok górskiego
krajobrazu z padającym śniegiem, z choinkami na pierwszym planie.
Na slajd wlatuje pomarańczowo-czarny samolot, na którym widnieje napis:
Adventskalender 2021. Samolot ciągnie pomarańczową wstęgę z napisem:
Klasy 6-8. Prace wyróżnione. Na slajdzie pojawia się kotylion z napisem
Adventskalender.
Slajd dwudziesty
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku.
Nad nim zielona gwiazdka z napisem: Wyróżnienie Nadia Jędrzejkowska , Szkoła
Podstawowa w Małej Nieszawce. Na slajdzie przy nazwisku pojawia się kotylion z
napisem Adventskalender.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: wisząca praca, z białego, papierowego poroża
zwisają zawieszone na białych wstążkach 24 ponumerowane brązowe koperty z
naklejonymi na białych karteczkach słownictwem niemieckim. Trzy dodatkowe, małe
zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poroże, oraz na kopertę i napis Fröhe
Weihnachten.
Slajd dwudziesty pierwszy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie Nadia Jędrzejkowska, Szkoła
Podstawowa w Małej Nieszawce. Zdjęcie przedstawia zbliżenie na środkową część
kalendarza i napisy, np.: Fröhe Weihnachten, Nusscracker, Schnee, Krippe.
Slajd dwudziesty drugi
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie Karina Obara, Szkoła Podstawowa nr 6
w Toruniu. Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca. Gałęzie drzewa
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związane sznurkiem, uformowane piętrowo w kontur choinki. Do gałęzi i sznurków
poprzyczepiane są ponumerowane, kolorowe kartki świąteczne z zimowymi
krajobrazami, świątecznymi dekoracjami oraz daniami. Dwa dodatkowe zdjęcia
przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: kartkę ze
świątecznym poczęstunkiem, przywiązaną sznurkiem do gałęzi oraz na kartkę z nr
24 ze świętującymi ludźmi.
Slajd dwudziesty trzeci
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie Karina Obara, Szkoła Podstawowa nr 6
w Toruniu.
Zdjęci przedstawia zbliżenie na środkową część kalendarza i kartki m. in. z
ośnieżonymi, rozświetlonymi ulicami miasta, świątecznymi potrawami i
biesiadnikami przy stole.
Slajd dwudziesty czwarty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wyróżnienie Stanisław Pieszak, Szkoła Podstawowa
w Złotorii. Zdjęcie kalendarza adwentowego: zielona przestrzenna choinka z
naklejonymi ozdobnymi kartkami. Kartki z kolorowej tekturki (niebieskie, czerwone,
białe, zielone, żółte), mają naklejone motywy świąteczne, a w środku zawierają
niemieckie słownictwo związane ze świętami bożonarodzeniowymi.
Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na kartki z uśmiechniętym św.
Mikołajem, reniferem oraz cukrowymi laskami.
Slajd dwudziesty piąty
Wyróżnienie Stanisław Pieszak, Szkoła Podstawowa w Złotorii. Dwa dodatkowe,
małe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza:
kolorowe kartki z białą choinką z motywami świątecznymi: kartkę o numerze 6 z
napisem Nicolaustag i wizerunkiem renifera. Kolejne elementy m. in.: z czerwonymi
bombkami, rękawiczkami, z uśmiechniętym bałwankiem w kapeluszu, z reniferem i
śnieżynką.
Slajd dwudziesty szósty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Nagroda Publiczności Krystian Tarczykowski,
Szkoła Podstawowa w Łubiance.
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Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca. Z zielonej, żywej gałązki
tui, udekorowanej figurkami aniołków, zwisają na sznurkach woreczki z zielonego
materiału. Są ponumerowane i związane czerwonymi wstążkami. Do woreczków
przywiązane są karteczki z niemieckim słownictwem związanym ze świętami
bożonarodzeniowymi. Dwa dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na
poszczególne elementy kalendarza: woreczki oraz białą figurkę aniołka.
Slajd dwudziesty siódmy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Nagroda Publiczności Krystian Tarczykowski,
Szkoła Podstawowa w Łubiance. Zdjęcie przedstawia zbliżenie na górną część
kalendarza: gałązkę tui oraz aniołki i ponumerowane zielone woreczki.
Slajd dwudziesty ósmy
Wszystkie elementy na slajdzie są w grafice wektorowej. Widok górskiego
krajobrazu z padającym śniegiem, z choinkami na pierwszym planie.
Na slajd wlatuje pomarańczowo-czarny samolot, na którym widnieje napis:
Adventskalender 2021. Samolot ciągnie pomarańczową wstęgę z napisem: Inne
prace zgłoszone na konkurs.
Slajd dwudziesty dziewiąty
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku. Nad nim
zielona bombka choinkowa z napisem: Martyna Balewska, Szkoła Podstawowa w
Złotorii.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: biały, płaski domek z otwieranymi,
ponumerowanymi, jasnymi okienkami w czerwone serduszka. Spadzisty dach
udekorowany sztucznym śniegiem i plastikowymi listkami z czerwonymi owocami,
które z niego zwisają.
Slajd trzydziesty
Tło niebieskie z płatkami śniegu. Julia Cichoracka, Szkoła Podstawowa w
Brąchnowie. Zdjęcie kalendarza adwentowego: na kartonie pomalowanym na
granatowo, widnieje głowa brązowego, uśmiechniętego renifera oraz białe płatki
śniegu. Na kalendarzu znajdują się ponumerowane, otwierane okienka, związane
sznurkiem. Dodatkowe zdjęcie przedstawia zbliżenie na jedno z okienek na nosie
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renifera, figurkę aniołka w złotej, brokatowej sukience i gałązkę choinki oraz
pomarańczowe pudełeczko nr 12 z naklejonym ponad nim bałwankiem.

Slajd trzydziesty pierwszy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Paweł Cisoń, Szkoła Podstawowa w Łubiance.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: Niebieska karta udekorowana białymi
śnieżynkami, kokardami, kulkami i gwiazdką oraz naklejkami z motywami
świątecznymi. Na kartę naklejono ponumerowane, niewielkie kolorowe pudełeczka
(m. in.: zielone, pomarańczowe, żółte). Największe pole z numerem 24
udekorowane jest gałązką choinki z dzwoneczkiem i figurka złotego aniołka. Dwa
dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza:
Slajd trzydziesty drugi
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku. Nad nim
zielona bombka choinkowa z napisem: Julia Guzowska, Szkoła Podstawowa w
Złotorii. Zdjęcie kalendarza adwentowego: biały karton z wyciętymi i
ponumerowanymi drzwiczkami. Udekorowane są one naklejkami świątecznymi
(bałwan, śnieżynka, skarpeta świąteczna i inne) oraz kokardami, a całość
kalendarza okala szeroka niebieska wstążka w śnieżynki. Dwa dodatkowe zdjęcia
przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: drzwiczki z choinką,
śnieżynkami i Maryją z Dzieciątkiem oraz na największe drzwiczki nr 24 oraz
sąsiadujące, z naklejoną postacią jednego z Trzech Króli.
Slajd trzydziesty trzeci
Tło jak na poprzednim slajdzie. Aniela Hoffmann , Szkoła Podstawowa w
Brąchnowie. Zdjęcie kalendarza adwentowego: na dużej powierzchni pomalowanej
na brązowo znajdują się gałęzie żywej choinki. Na nich rozmieszczono kółka
z numerami oraz bombki. U góry pracy znajduje się gwiazdka z nr 24, na której
namalowane zostały lampki choinkowe oraz namalowano farbami bałwanka na
śniegu. Dwa dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy
kalendarza: gwiazdę z numerem 24 oraz bałwanka.
Slajd trzydziesty czwarty
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Tło jak na poprzednim slajdzie. Alicja Iwicka, Szkoła Podstawowa w Łubiance.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: duża praca, stojąca na błękitnej podstawie,
udekorowanej brokatowymi bombkami. Na czerwonym tle namalowana zielona
choinka, na czubku drewniana gwiazdka. Na pracy znajdują się ponacinane, okrągłe
okienka ze złotymi uchwytami. Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają
zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: okienka, brokatową różową
bombkę choinkową oraz falbankę z krepy, którą otoczono pracę.
Slajd trzydziesty piąty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Marcelina Kłos, Szkoła Podstawowa w Wybczu.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: w drewnianej skrzynce zawieszono piętrowo
ponumerowane, papierowe torebki z papieru pakowego. Każda jest od góry spięta
klamerką z motywem świątecznym. Trzy dodatkowe, małe zdjęcia przedstawiają
zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: ponumerowaną torebkę oraz
klamerki z motywami choinki, śnieżynek i czerwonej gwiazdki.
Slajd trzydziesty szósty
Tło niebieskie z płatkami śniegu. Lena Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 12
W Toruniu. Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca, na szerokiej
gałęzi choinki zawieszono na sznurkach pudełka w papierze pakowym. Gałąź
udekorowana jest łańcuchem świetlnym z choinkami. Pudełka są związane
sznurkiem oraz ponumerowane, znajduje się na nich słownictwo w języku
niemieckim. Cztery dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne
elementy kalendarza: pudełka oraz świecącą lampkę w kształcie choinki.
Slajd trzydziesty siódmy
Tło w grafice wektorowej, niebieskie z płatkami śniegu, w lewym dolnym rogu na
śniegu stoi uśmiechnięty bałwanek w zielonej czapce i czerwonym szaliku. Nad nim
zielona bombka choinkowa z napisem: Gabriela Lipińska, Szkoła Podstawowa
w Łubiance. Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca. Gałęzie
drzewa związane sznurkiem, uformowane piętrowo w kontur choinki. Z gałązek
zwisają torebki papierowe udekorowane naklejonymi zielonymi choinkami i
ponumerowanymi czerwonymi gwiazdkami. Największa torebka z nr 24 mieści się
na samej górze i udekorowana jest trzema choinkami. Dwa dodatkowe zdjęcia
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przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: torebki z choinkami i
numerami.
Slajd trzydziesty ósmy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Julia Michalak, Szkoła Podstawowa w Pigży. Zdjęcie
kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca. Z gałęzi zwisają na sznurkach
ponumerowane papierowe główki reniferów z czerwonymi nosami. Dwa dodatkowe
zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne elementy kalendarza: renifery.
Slajd trzydziesty dziewiąty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Karolina Penkalska, Szkoła Podstawowa w Pigży.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: Niebieska karta udekorowana złotymi
gwiazdkami, obramowana czerwonym łańcuchem choinkowym. Na kartę naklejono
ponumerowane, niewielkie zielone pudełeczka. Największe pole udekorowane
gałązką choinki z dwoma złotymi dzwoneczkami i haftowaną białą serwetką,
w otoczeniu złotych gwiazdek. Dwa dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na
poszczególne elementy kalendarza: pudełka oraz błyszczącą gwiazdkę u góry pracy
i największe pole z dzwoneczkami.
Slajd czterdziesty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Oliver Paszkiewicz, Szkoła Podstawowa w
Łubiance. Zdjęcie kalendarza adwentowego: praca w formie dużego zegarka na
rękę z fioletowego, brokatowym paskiem i błyszczącą tarczą. Zegarek udekorowany
skrzatem i napisem Advent. Na tarczy znajduje się napis Frohe Weihnachten, wokół
tarczy przyczepiono kolorowymi pinezkami karteczki z nazwami godzin w języku
niemieckim oraz słówkami związanymi ze świętami. Wskazówki zegarka są wycięte
z fioletowego brokatu. Dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenia na poszczególne
elementy kalendarza: skrzata oraz tarczę zegara.
Slajd czterdziesty pierwszy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Marcelina Rumińska, Szkoła Podstawowa nr 16 w
Toruniu. Zdjęcie kalendarza adwentowego: praca stojąca, u góry udekorowana
napisem Adventskalender oraz czerwona kokardą. Na dużą kartonową kartę
przymocowano ciemne, papierowe kubeczki. Są ponumerowane i ozdobione
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kolorową taśmą. Dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenia na poszczególne
elementy kalendarza: skrzata oraz tarczę zegara.
Slajd czterdziesty drugi
Tło jak na poprzednim slajdzie. Paweł Piotrowski, Szkoła Podstawowa w Złotorii.
Zdjęcie kalendarza adwentowego: na złotym ozdobnym sznurku zawieszono
ponumerowane woreczki parciane związane wstążką w kolorową kratkę. Na
woreczki naszyto na nie zielone i czerwone i żółte numery. Dodatkowe zdjęcia
przedstawiają zbliżenia na poszczególne elementy kalendarza: torebki z numerami
oraz udekorowaną wizerunkiem św. Mikołaja.
Slajd czterdziesty trzeci
Tło jak na poprzednim slajdzie. Wojciech Rozborski, Szkoła Podstawowa nr 13 w
Toruniu. Zdjęcie kalendarza adwentowego: na brązowej desce znajdują się zielone,
okrągłe i ponumerowane pojemniczki. U góry wycięto w drewnie napis: Mama,
wann ist Weinachten? Gerd Lang”. Deska udekorowana gałązkami choinki i małymi,
czerwonymi jabłuszkami. Dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenia na
poszczególne elementy kalendarza: pojemniczki z numerami oraz napis wyryty na
desce: Mama, wann ist Weinachten?
Slajd czterdziesty czwarty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Julia Szafrańska, Szkoła Podstawowa w Małej
Nieszawce. Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja stojąca, przedstawia
domek. Ma biały, pokryty udrapowaną tkaniną, spadzisty dach udekorowany
czerwonymi choinkami, szyszkami oraz napisem Frohe Weihnachten. Domek
udekorowany zielona choinka wyciętą z gąbki. Kalendarz ma małe, ponumerowane
słownie pudełeczka, obok których przyklejono słówka niemieckie. Dodatkowe
zdjęcia przedstawiają zbliżenia na poszczególne elementy kalendarza: choinkę z
zielonej gąbki oraz małe pudełeczka.
Slajd czterdziesty piąty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Zuzanna Świerkowska, Szkoła Podstawowa w
Wybczu. Zdjęcie kalendarza adwentowego: kompozycja wisząca, na trzech
patykach zawieszono piętrowo na zielonych i czerwonych wstążkach pudełka
zapakowane w biały papier. Największe pudełko z nr 24 udekorowane brokatową
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zielona choinką. Dwa dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na poszczególne
elementy kalendarza: pudełka oraz choinkę.
Slajd czterdziesty szósty
Tło jak na poprzednim slajdzie. Emilia Tabor, Szkoła Podstawowa w Małej
Nieszawce. Zdjęcie kalendarza adwentowego: długa, wisząca praca, z zielonego
stroika, zwisają zawieszone na kolorowych sznurkach 24 ponumerowane brązowe
koperty ze słownictwem niemieckim. Dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na
elementy: Stern i kolorowe kokardki.
Slajd czterdziesty siódmy
Tło jak na poprzednim slajdzie. Oliwia Trzpil, Szkoła Podstawowa w Pigży. Zdjęcie
kalendarza adwentowego: pudełeczka od zapałek ułożono w kształt choinki
ozdobionej gwiazdą. Numery naniesiono na kolorowych przyklejonych choinkach.
Dodatkowe zdjęcia przedstawiają zbliżenie na pudełeczka i numerację.
Slajd czterdziesty ósmy
Tło slajdu jasne, przedstawia rzut z góry na stojące na nim przedmioty. U góry stoi
biała filiżanka z kawą. Obok logo Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof.
Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu zaprasza
do korzystania ze swoich usług nie tylko nauczycieli, ale wszystkich
mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. Posiadamy bogaty księgozbiór
(również w językach obcych), oraz szeroką ofertę edukacyjną. W lewym dolnym
rogu ukosem leży biały smartfon, w którym widoczna jest strona internetowa
Biblioteki. Na stronie powiększa się i pulsuje interaktywne pole Usługi online. Oferta
na rok szkolny 2021/2022. Obok, na środku widnieje ekran monitora, otwarty na
podlinkowanej stronie www Biblioteki, obok znajdują się podlinkowane ikony
Instagrama, Facebooka oraz notatnika, odsyłającego do Regulaminów korzystania z
Biblioteki. Na dole po prawej stronie widoczny jest podlinkowany wizerunek karty
bibliotecznej i link umożliwiający rejestrację online: Zapisz się zdalnie.
Na slajdzie pojawia się napis: Dziękujemy za uwagę.
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