Dzień Języków Obcych
ZRÓB TO SAM!

Logo, które widzicie promowało w ubiegłym roku Europejski
Dzień

Języków.

Nam

już

kolejny

raz udało

się zorganizować

obchody Dnia Języków Obcych w Naszej Szkole. Świętowaliśmy
tradycyjnie pod koniec maja, żeby zaprezentować efekty naszej
całorocznej

pracy

w

doskonaleniu

umiejętności

językowych.

Organizacją tego święta chcemy udowodnić, że nauka języków
obcych może być świetną zabawą, sposobem na spędzanie czasu
wolnego, procesem przynoszącym wiele korzyści i radości. Uczenie się
języków obcych daje wymierne korzyści zarówno ludziom młodym,
jak i starszym, nigdy nie jest za późno aby uczyć się języków obcych
i korzystać z możliwości, jakie te nauka stwarza.

Tegoroczne

obchody

również

poprzedził

„Quiz

wiedzy

o

krajach anglo- i niemieckojęzycznych”, którego zwycięzcami zostali
Maciej Luma IIb, Albert Rolka IIb i Wojciech Parda IIIc. Gratulujemy!
W głównym holu przygotowana została gazetka informacyjna „Życie
szkolne

w

Japonii”.

Podczas

przerw

śródlekcyjnych

uczniowie

otrzymali ulotki informacyjne z tautonimami, czyli wyrazami, które
w różnych językach są bardzo podobne, mają jednak zupełnie inne
znaczenie.
Pierwszym punktem programu edukacyjno- rozrywkowego była
prezentacja

powodów

publiczność

mogła

idiomatycznych

w

do

nauki

wykazać
quizie.

języków
się

Rywalizację

obcych.

Następnie

znajomością

wyrażeń

uatrakcyjniły

gadżety,

których sponsorem był Instytut Goethego w Warszawie. Scenka „W
sklepie odzieżowym” uświadomiła uczniom jak ważna jest znajomość
języków obcych nawet w tak

prozaicznej sytuacji

jak zakupy.

Uczniowie klasy IIb w ramach realizacji projektu edukacyjnego
udzielili błyskawicznego kursu języka niemieckiego, w którym
przedstawili

charakterystyczne

elementy

tego

języka.

W

trakcie

programu uczniowie wysłuchali piosenek niemieckojęzycznych i
podziwiali aranżacje taneczne wybranych utworów w wykonaniu
koleżanek i kolegów z klas VIIa, VIIc oraz IIc. Dzięki temu uczniowie
przekonali się, że muzykę można wykorzystać do nauki języków
obcych, łącząc przyjemne z pożytecznym.

Dzień Języków Obcych w Naszej Szkole jest wspaniałą okazją
do

zapoznania

uczniów

z

kulturą

krajów

anglo-

i

niemieckojęzycznych oraz podkreślenia ważnej roli języków obcych
we współczesnym świecie.
Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom, którzy włączyli się w
obchody Dnia Języków Obcych w Naszej Szkole.
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