
TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

 

W ramach tygodnia języków obcych w dniach 11 - 15.03.2013 r. odbywały się w ZSP Nr 1 

w Chojnie liczne konkursy i wydarzenia towarzyszące. 

Pięć konkursów z języka angielskiego zorganizowali angliści: mgr Barbara Oleksy, mgr Janusz 

Salamończyk, mgr Joanna Gorska oraz pan Leszek Lejman, natomiast 6 konkursów z języka 

niemieckiego zorganizowali germaniści: mgr Bożena Kuchyt, mgr Anna Dubik - Galicka, mgr Norbert 

Oleśków oraz pan Tomasz Ostrycharczyk. 

Wszystkie konkursy cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród uczniów, którzy chętnie angażowali 

się w zaproponowane formy ekspresji językowej. Wydarzeniem uświetniającym tydzień języków 

obcych był Dzień Brytyjski, zorganizowany przez mgr Janusza Salamończyka, w trakcie którego  

m. in. uczniowie oraz nauczyciele mogli skosztować tradycyjnych brytyjskich produktów 

przywiezionych przez gościa specjalnego Jeremiego Barkera z Sherborne(Anglia). 

 

W skład konkursów angielskich wchodziły: 

- Quiz „A teraz coś zupełnie z innej beczki”, 

- Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych, 

- Konkurs na najlepszą interpretację powiedzenia angielskiego, 

- Konkurs wiedzy o Wielkiej Brytanii – prezentacje multimedialne, 

- Konkurs na komiks z wykorzystaniem zdjęcia „Around the World In English”. 

 

QUIZ „A TERAZ COŚ ZUPEŁNIE Z INNEJ BECZKI” 

 

W środę, dnia 13 marca 2013 r. odbył się quiz pt. „A teraz coś z zupełnie innej beczki”. 

W quizie wzięli udział uczniowie pierwszych i drugich klas liceum oraz pierwszych, drugich i trzecich 

technikum. Odpowiadali oni na pytania w kategoriach: sounds, pictures, facts, images. W quizie wzięło 

udział 42 uczniów z 14 klas. 

 

Zwycięzcami okazali się uczniowie klas: 

-II TG/H w składzie : Diana Hapczyk, Joanna Bożek, Radosław Gołaś, 

-II B LO w składzie : Mateusz Leszczyński, Dorota Olechnowska, Wojciech Łosowski, 

- I C LO w składzie: Patryk Rączkowski, Adam Kałuża, Marcela Lasota. 

 

DZIEŃ BRYTYJSKI 

 

Podczas Dnia Brytyjskiego, 13.03.2013 r. uczniowie zostali poproszeni o przyjście do szkoły 

w ubraniach typowych dla szkół angielskich, dominował więc granatowy kolor stroju. Przed lekcjami 

uczniowie i nauczyciele otrzymali kartki z zasadami zachowania się w tym dniu: uśmiech na dzień 

dobry, "proszę" i "przepraszam" tak często jak to możliwe, itp. Nawet na schodach obowiązywał 

lewostronny kierunek ruchu. 

Jeremy Barker z Komitetu Sherborne - Chojna przywiózł z Anglii typowe angielskie produkty 

spożywcze(m.in. różne gatunki serów, śledź wędzony oraz oczywiście angielska herbata), którymi 

częstowano uczniów i nauczycieli. Uczniowie upiekli około 500 muffinów, którymi w czasie długiej 



przerwy częstowali nauczycieli i uczniów. 

Jeremy Barker spotkał się także z uczniami technikum hotelarskiego, którzy zostali zakwalifikowani na 

praktyki w Anglii i na Malcie w ramach projektu Leonardo da Vinci. 

 

 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH 

 

W dniu 15.03.2013 r. odbył się Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych. Konkurs 

przeznaczony był dla uczniów klas młodszych. W konkursie wzięło udział 13 uczestników, głównie 

z klas I. Uczniowie musieli wykazać się ogólną wiedzą na temat krajów anglojęzycznych, ich historii, 

geografii, polityki czy kultury. Najlepiej z testem poradziła sobie uczennica klasy I b LO Kinga Musiał. 

Drugie miejsce zajęło ex aequo 4 uczestników, a trzecie kolejnych trzech. 

 

KONKURS NA NAJLEPSZĄ INTERPRETACJĘ PLASTYCZNĄ  

POWIEDZENIA ANGIELSKIEGO 

 

Konkurs miał na celu zainteresowanie uczniów językiem angielskim i przeznaczony był przede 

wszystkim dla uczniów lubiących rysować. Zadaniem konkursowym było trafne uchwycenie myśli 

jednego z powiedzeń angielskich i przedstawienie go w swojej pracy plastycznej wykonanej dowolną 

techniką. 

Uczniowie złożyli 32 prace, z których komisja składająca się z przedstawicieli klas pierwszych 

wraz z p. wicedyrektor mgr Agnieszką Bylewską oraz opiekunem konkursu mgr Barbarą Oleksy 

wybrała 3 najlepsze prace: 

1. Agnieszka Potapińska, kl. I c LO, 

2. Katarzyna Lejmanowicz, kl. II d LO, 

3. Adrianna Czekalska, kl. II d LO. 

  



 
 

 

KONKURSU WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII – PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

 

We współzawodnictwie o najlepszą prezentację multimedialną wzięło udział 19 uczniów. 

Najczęściej wybieranymi tematami prezentacji były: The world is not enough... London with James 

Bond, Nature Wonders in Britain oraz The most unusual British sports. Najlepsze prace zostały 

zaprezentowane wszystkim uczniom na przerwach 14 marca. 

 

Komisja konkursowa pod przewodnictwem mgr Barbary Oleksy najwyżej oceniła prace: 

1. Karoliny Łojko, kl. II a LO 

2. Alicji Krystofiak, kl. I TI 

3. Malwiny Piotrowskiej, kl. I a LO 

 

 
 



 
 

 

KONKURS NA KOMIKS Z WYKORZYSTANIEM ZDJĘCIA  

„AROUND THE WORLD IN ENGLISH‟ 

 

W konkursie na najlepszy komiks „Around the World in English‟ z wykorzystaniem zdjęcia 

zadaniem uczniów było namalowanie komediowego komiksu w formacie A3 związanego z tematyką 

podróżowania po krajów anglojęzycznych. Do konkursu zgłoszono16 prac wykonanych 

przez pojedynczych uczniów lub też grupę złożoną maksymalnie z 5 osób.  

Zwycięzcami konkursu zostały: Jolanta Goźlińska, Daria Sosnowska oraz Dominika Chruślak 

z  klasy II a LO. Drugie miejsce przypadło Patrycji Kurowskiej oraz Marlenie Domańskiej z klasy I 

TH. Ponadto Kamil Ługowy( II c LO) za wysoki poziom językowy swojego komiksu oraz kreatywność 

otrzymał wyróżnienie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dnia 14 marca dwie grupy uczniów klas pierwszych pod opieką pani mgr Barbary Oleksy i pana 

Leszka Lejmana spotkały się z gościem specjalnym TJO Jeremim Barkerem. Uczniowie mieli 

niepowtarzalną okazję dowiedzieć się z bezpośredniego źródła wielu ciekawych informacji na temat 

życia w Wielkiej Brytanii. Uczniowie chętnie zadawali pytania, na które pan Barker, emerytowany 

nauczyciel historii, odpowiadał z lekkością i humorem. Przykładowe pytania zadane gościowi 

przez uczniów to m.in. pytania o jego spojrzenie na Polskę, o obyczaje angielskie czy jego 

wspomnienia z dzieciństwa. Pan Barker opowiadał również o doświadczeniu w pracy z młodzieżą 

i o swoich wzorcach osobowych. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze i mamy nadzieję, że stało 

się pozytywnym bodźcem do dalszej nauki języka angielskiego. 

 

 

 



W skład konkursów niemieckich wchodziły: 

- III Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Wissen macht schlau”, 

- Konkurs na plakat promujący naukę języków obcych, 

- Konkurs na prezentację multimedialną pt. „Niezwykłe osobowości niemieckiego obszaru 

językowego”, 

- Konkurs „ Język niemiecki na wesoło”, 

- Konkurs „Gdyby nie DER, DIE, DAS….“, 

- Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 

III MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO 

„WISSEN MACHT SCHLAU“ 

 

III Międzyszkolny Konkurs Języka Niemieckiego „Wissen macht schlau”, którego 

organizatorem od 2011 roku jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, a koordynatorami 

są mgr Anna Dubik - Galicka oraz pan Tomasz Ostrycharczyk, odbył się 14 marca o godz. 10.00. 

Ze względu na trudne warunki atmosferyczne w tegorocznym finale udział wzięły tylko 3 szkoły: 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie, 

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, 

a w skład Komisji Konkursowej wszedł pan Gerard Lemke - przewodniczący Chojeńsko - 

Gryfińskiego Stowarzyszenia Wspólnej Europy, oraz pan Dominik Strzelecki - informatyk 

w Mineralölverbundleitung GmbH Schwedt. 

 W finale udział wzięły dwuosobowe drużyny. Naszą szkołę reprezentowała Katarzyna Zgoda 

z kl. III b LO i Hubert Sakwa z kl. I TH/I. W pierwszej części finału każda drużyna przedstawiła 

przygotowaną wcześniej prezentację multimedialną, reklamującą swoją szkołę. W drugim etapie 

uczniowie odgrywali wylosowane scenki z życia codziennego: na poczcie, w sklepie, u lekarza, itp. 

W kolejnej części uczniowie z każdej drużyny losowali obrazek, który opisywali wg standardów 

egzaminacyjnych oraz odpowiadali na pytania załączone do ilustracji. Ostatnim etapem było 

dokończenie historii zaczynającej się słowami Pewnego dnia w pociągu… 

Po zaciętej walce odbywającej się w przyjaznej atmosferze wyłoniono zwycięską drużynę 

z Zespołu Nr 1 im. J. Słowackiego w Dębnie, drugie miejsce zdobyli uczniowie naszej szkoły, a trzecie 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie. 

 

KONKURS “JĘZYK NIEMIECKI NA WESOŁO” 

 

Dnia 12.03.2013 r. na siódmej godzinie lekcyjnej odbył się konkurs z języka niemieckiego 

dla klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Konkurs sprawdzał wiedzę leksykalno - gramatyczną 

na poziomie podstawowym i miał charakter zabawowy: podpisywanie ilustracji, krzyżówka, szukanie 

antonimów oraz gra słowna. 

W konkursie wzięło udział pięć grup składających się z trzech uczestników. Najwyższą punktację 

i pierwsze miejsce otrzymali uczniowie klasy III MPS – Kamil Klag, Łukasz Jaworski i Krzysztof 

Hoszowski. 

 



KONKURS “GDYBY NIE DER, DIE, DAS...” 

 

Konkurs „Gdyby nie DER, DIE, DAS….“ odbył się 13.03 na ósmej godzinie lekcyjnej. Miał 

on  na celu przybliżenie uczniom zasad określających rodzaj rzeczownika w języku niemieckim 

oraz ich wyjątków. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas licealnych i technikum. Po trzech 

częściach konkursu i emocjonującej dogrywce wyłoniono pary uczniów, które najlepiej poradziły sobie 

z zadaniami: 

I miejsce : Kamila Szkudlarek z kl. I b LO i Paulina Grzegórzek z kl. I a LO,  

II miejsce: Sandra Tołłoczko z kl. I d LO i Paulina Myszogląd z kl. I b LO,  

III miejsce: Karolina Słowik i Natalia Jasek z kl. I a LO. 

 

KONKURS “DAS KANN ICH SCHON” 

 

Konkurs "Das kann ich schon", który odbył się 14.03.2013 r. na ósmej godzinie lekcyjnej, 

skierowany był do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Wzięło w nim udział 9 trzyosobowych 

drużyn z klas I MPS, II TRW, II WZ a oraz II WZ b. 

Konkurs oparty był na grach i zabawach językowych sprawdzających głównie znajomość 

słownictwa z różnych zakresów tematycznych takich jak żywność, przedmioty szkolne, zawody, czas 

wolny.  

Zmagania wygrał zespół reprezentujący klasę II WZ a w składzie: Dominika Kowalska, 

Magdalena Kulczycka oraz Klaudia Wdowiak. 

 

KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO 

 

Konkurs odbył się 14.03.2013 r. na ósmej godzinie lekcyjnej. W konkursie uczestniczyło 26 

uczniów pierwszych i drugich klas licealnych oraz technikum zawodowego. Celem konkursu było 

sprawdzenie wiadomości dotyczących krajów niemieckojęzycznych (geografia, historia, kultura oraz 

polityka) i uwrażliwienie uczniów na różnorodność narodową oraz rozwój kompetencji 

interkulturowej. 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyli: Maciej Porczyński i Michał Klimczak z kl. II B LO, 

drugie miejsce – Adrian Fyk i Hubert Sakwa z kl. I TH/I, trzecie miejsce– Cezary Sadzewicz i Kacper 

Dudziński z kl. II B LO. 

 

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ 

“ZNANE OSOBOWOŚCI NIEMIECKIEGO OBSZARU JĘZYKOWEGO” 

 

W konkursie uczestniczyli uczniowie klas licealnych oraz technikum zawodowego, którzy 

indywidualnie lub w parach przygotowywali prezentacje multimedialne przedstawiające sławne osoby 

pochodzące z krajów niemieckiego obszaru językowego. Wybór postaci był bardzo szeroki. Uczniowie 

prezentowali sławne postacie z dziedziny literatury, sportu, techniki, sztuki, nauki, muzyki klasycznej 

i poważnej, a nawet religii.  

 Pierwsze miejsce w tym konkursie zajął Michał Jarząb z kl. III b LO, drugie miejsce 

Małgorzata Kołodziej z kl. I a LO, trzecie miejsce Aleksandra Ziętek i Justyna Prus z kl. I b LO. 



 

 

KONKURS NA PLAKAT PROMUJĄCY NAUKĘ JĘZYKÓW OBCYCH 

 

W konkursie na plakat promujący naukę języków obcych wzięło udział 28 uczniów klas 

licealnych i gimnazjalnych. Uczniowie wykazali się ogromną kreatywnością. W swoich pracach 

zachęcali do nauki nie tylko języka niemieckiego i angielskiego, ale także włoskiego, francuskiego, 

rosyjskiego czy czeskiego. Uczestnicy pokazywali zarówno zalety znajomości, a także metody uczenia 

się języków obcych. Zwycięzcami konkursu zostali: Alicja Pochorecka z kl. IV TOUG, Karolina 

Rebizak kl. I c LO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Międzyszkolny Konkurs Języka 

Niemieckiego “Wissen macht schlau”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs „Gdyby nie DER, DIE, DAS….“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

              

 

 

Tydzień języków obcych, którego celem było zainteresowanie uczniów językami obcymi 

oraz wzbudzenie motywacji do pogłębiania swojej wiedzy i umiejętności z tego zakresu, spełnił swoją 

rolę. Uczniowie zaangażowali się w tworzenie różnorodnych prac, zdobywali nową wiedzę dotyczącą 

obcych krajów i ich kultur. Co najważniejsze - w sposób interaktywny, interesujący i zabawny 

zmierzyli się z możliwościami wykorzystania swojego potencjału w tym obszarze. Wyzwania 

postawione przez nauczycieli języków obcych były dla uczestników doskonałą szansą na ukazanie 

swoich mocnych stron, którymi na zwykłych lekcjach trudno jest się wykazać. Uczniowie mieli 

również okazję porozmawiania z rodowitym Anglikiem panem Jeremim Barkerem, od lat 

współpracującym z naszą szkołą przy różnych projektach i inicjatywach. 

Zwycięzcom konkursów gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną 

zabawę. 


