
Sprawozdanie

Dnia 17.03.2016r. w naszej szkole odbył się Szkolny Dzień Języków Obcych. Celem tej inicjatywy
było ukazanie różnorodności językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz wspieranie nauki
języków obcych.  Uczniowie mogli przekonać się, że warto przykładać się do nauki języków
obcych i poznawać kulturę obcych krajów. Dodatkowo to wydarzenie pozwoliło zachęcić uczniów
naszej szkoły do nauki różnych języków europejskich oraz przyczyniło się do pogłębienia i rozwoju
wiadomości językowych.

Cele:
1.Prezentacja języków obcych i kultur innych krajów na forum szkoły.
2.Rozwijanie zainteresowań innymi kulturami i kształcenie postaw tolerancji dla ich odmienności.
3..Promowanie uczniowskich talentów.
4.Zwiększenie motywacji do ustawicznego kształcenia języków także w formach poza-
szkolnych.

Przebieg uroczystości:

1.Powitanie gości -Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz wszystkich uczniów

2.Prezentacja drużyn – 5osób z każdej klasy ( IV,V,VI Szkoły Podstawowej i I,II,III Gimnazjum)

3 Zadania wybrane do rywalizacji:

I Quiz językowy – drużyny otrzymują kartkę z pytaniami jednokrotnego wyboru ( 3 pytania z
języka angielskiego i 3 pytania z języka niemieckiego dla gimnazjum oraz 4 pytania z języka
angielskiego dla szkoły podstawowej. Na wykonanie zadania drużyny mają 1 minutę, za zadanie
można maksymalnie uzyskać 6pkt( gimnazjum) i 4 pkt( szkoła podstawowa).

II Konkurencja wokalna – drużyny śpiewają karaoke anglo- lub niemieckojęzyczne. Jest to
konkurencja dobrowolna i można za nią uzyskać dodatkowe 3 punkty.

III „ Biegany sms” - Zadaniem drużyny jest poprawne przepisanie zdań( 2 niemieckich i 2
angielskich – gimnazjum, 3 angielskich szkoła podstawowa) z kartek oddalonych od mety o 5
metrów..Jedna osoba biegnie do kartki – czyta zdanie, wraca – zapisuje, w tym czasie biegnie
następna i czyta kolejne zdanie, wraca- zapisuje itp. do czasu, aż zostanie przepisane. W tym czasie
jedna osoba może cały czas kontrolować poprawność zapisu. Nie  można czytać zdań na głos –
głośno dyktować. Na wykonanie zadania drużyny mają 1min.i 30 sek..Maksymalna ilość punktów
to 8 dla gimnazjum i 6 dla szkoły podstawowej.

IV Powiedzenia w trzech językach – drużyny muszą dopasować do siebie 4 te same powiedzenia
zapisane w trzech językach:polskim, niemieckim i angielskim. Na wykonanie zadania drużyny mają
1min. I 30 sek. Maksymalna ilość punktów to 8.



 Drużyny szkoły podstawowej dopasowują polskie powiedzenia do angielskiego
odpowiednika. Maksymalnie można uzyskać 4 pkt.

V Dopasowywanie zdjęć – drużyny gimnazjalne dopasowują zdjęcia z 7 krajów ( 4 anglojęzyczne i
niemieckojęzyczne ) do oryginalnych nazw tych krajów. Zdjęcia wyświetlane są w postaci
prezentacji Power Point, uczniowie mają karty z zapisanymi nazwami krajów. Ich zadaniem jest
dopisanie do krajów numerów zdjęć wyświetlanych. Zdjęcia są wyświetlane tylko raz. Konkurencja
trwa tyle czasu, ile wyświetlane są zdjęcia ok. 15 sek. jedno. Maksymalna ilość punktów to7.
*Drużyny szkoły podstawowej dopasowują flagi do nazw krajów anglojęzycznych. Na wykonanie
zadania uczniowie mają 30 sek Za tę konkurencję maksymalnie można uzyskać 4 pkt.

VI Zabawa ruchowa angielsko- niemiecka „ Rodzina wyprawa”. W zabawie biorą udział
wybrani przedstawiciele drużyn ( 2 drużyny po 7 osób).

4.Podliczenie punktów. Komisja będzie przyznawała dodatkowe punkty dla drużyn za ciekawe
stroje. Maksymalna ilość punktów to 5.
Po zakończeniu pracy komisji ogłoszono wyniki ,w których drużyny zajęły następujące miejsca :

Szkoła Podstawowa:

I miejsce - klasa IV ( drużyna zdobyła 22,5 pkt)
II miejsce -klasa V ( drużyna zdobyła 18,5 pkt )
III miejsce -klasa V ( drużyna zdobyła 18  pkt )

Gimnazjum:

I miejsce - klasa II ( drużyna zdobyła 30 pkt)
II miejsce - klasa IB ( drużyna zdobyła 29 pkt )
III miejsce - klasa IA ( drużyna zdobyła 24,5  pkt )
IV miejsce – klasa III (drużyna zdobyła 20  pkt )

Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w Szkolnym Dniu Języków Obcych.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy biorący udział w konkurencjach dostali nagrody rzeczowe w
postaci drobnych upominków .


