DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
czyli jak wykorzystać mądrość
płynącą
z przysłów i powiedzeń, by nie
zginąć
w szkole ☺

Dnia 27 listopada obchodziliśmy
w naszej szkole Dzień Języków Obcych.
W tym roku postanowiliśmy postawić
na imprezę trochę mniej oficjalną niż
w latach ubiegłych, za to umożliwiającą
zaangażowanie większej liczby
uczestników oraz gwarantującą
maksimum zabawy, co nieskromnie
mówiąc chyba nam się udało.
Uczniowie zgłaszali się indywidualnie
lub w parach, a żeby nieco ubarwić całe

przedsięwzięcie wszyscy biorący udział
w obchodach zostali zobowiązani
do przebrania się w strój z wybranego
przez siebie kraju.
Impreza miała formę zabawy na
zasadach „gry miejskiej”, którą można
podzielić na trzy etapy. Korzystając ze
wskazówek takich jak: „du bist, was du
isst”, „be as fit as a fiddle”, „don’t judge
the book by its cover” czy „music to my
ears” uczestnicy musieli odnaleźć
miejsca na terenie budynku szkoły,
w których zostały ukryte zadania
językowe. By uatrakcyjnić,
a jednocześnie utrudnić uczniom
odnalezienie zadań, gdyż przecież
większość z nich zna szkołę jak własną
kieszeń, wszystkie łamigłówki znajdowały się pod postacią kodów QR. Posługując się
wyłącznie telefonami komórkowymi, uczestnicy musieli rozwiązać zadania
poprawnie, by uzyskać jedno z kilkunastu haseł do krzyżówki, której tylko poprawne
rozwiązanie w całości, gwarantowało przewagę w wyścigu

o zaszczytne pierwsze miejsce.
Wszyscy uczestnicy walczyli
dzielnie, wykazując się nie tylko
wiedzą czy umiejętnościami z
zakresu języków obcych
nauczanych w szkole,
ale również, a może przede
wszystkim, ogromną
determinacją,
spostrzegawczością oraz
kreatywnością. Jednak
tradycyjnie zwycięska drużyna
mogła być tylko jedna i tym
razem bezkonkurencyjne okazały
się Anna Janczak oraz Adrianna
Jaśkiewicz z klasy 1Tin, które jako
jedyne rozwiązały poprawnie całą
krzyżówkę, pokonując tym
samym około 100 innych
uczestników. Ze względu na
ogromne zaangażowanie
uczniów, zdecydowano się
przyznać trzy wyróżnienia za
najbardziej pomysłowe stroje, które otrzymali Aleks Łakomow
z klasy 1Tin, Fabian Błaszkiewicz z klasy 1deo oraz Dagmara Boczkowska z klasy 2Tin.
Chociaż prawie wszystkie nagrody przypadły w udziale pierwszoklasistom, czym
jednoznacznie udowadniają, że nie zginą w tłumie, mamy nadzieję, że wszyscy
uczniowie bawili się świetnie
i z przyjemnością dołączą do zabawy za rok. Czy podobnej? Czas pokaże.

Podziękowania za
zaangażowanie należą się
jednak nie tylko uczestnikom,
ale również „obsłudze
technicznej” wydarzenia,
które, przy tak dużej liczbie
uczniów, wymagało
odpowiedniej oprawy
logistycznej. Na wysokości
zadania stanęli tegoroczni
maturzyści z klasy 4Tin: Jakub
Majewicz, Piotr Świderski,
Jakub Walczewski oraz
Sebastian Laskowski.

Korzystając z okazji, chcielibyśmy złożyć
wszystkim uczniom oraz pracownikom
szkoły najserdeczniejsze życzenia z
okazji świąt oraz pomyślności w
nadchodzącym Nowym Roku!!!
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