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LIST OD REDAKCJI 

 Szanowni Czytelnicy! 

W naszej szkole ostatnio dużo się dzieje. Konkursy, 

zawody i inne atrakcje są na porządku dziennym. Kolegium 

Redakcyjne „Kleksa”uznało, że na naszą szczególną uwagę 

zasługuje Dzień Języków Obcych, bowiem nie tylko angażuje 

całą społeczność uczniowską do pracy, ale i pozwala się dobrze 

bawić. Cała impreza została zaplanowana na ponad miesiąc 

naprzód. Wszyscy gimnazjaliści i uczniowie klas IV – VI szkoły 

podstawowej rozlosowali między siebie 10 krajów, wśród 

których znalazły się: Rosja, Ukraina, Litwa, Australia, USA, 

Kanada, Anglia/Walia, Irlandia, Nowa Zelandia i Szkocja. 

Wśród zadań konkursowych znalazły się: 

I. Co warto zobaczyć? – plakat. 

II. Tradycje – prezentacja. 

III. Wykonanie przedmiotu wiążącego się z danym krajem. 

IV. Wykonanie pisanki z wykorzystaniem wzornictwa 

wylosowanego kraju. 

V. Zabawy: 

 zagadki – po rosyjsku i angielsku 

 quiz – najsłynniejsze budowle, miejsca, ludzie, 

potrawy i inne 

 karaoke 

VI. Występy uczniów z klas I – III. 

Nagrody otrzymały tylko trzy klasy, ale zwycięzcami są 

wszyscy, bowiem wszyscy wykazali się pomysłowością, 

zaangażowaniem i umiejętnościami plastycznymi, wokalnymi, 

tanecznymi...  
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Uczniowie klasy Ia wylosowali Anglię i Walię. Wykonali 

wspaniałą makietę Big Bena oraz pisankę w barwach tych 

krajów. Fantastycznie przygotowali prezentację państwa oraz 

panujących w nim tradycji, w tym picie herbaty o godzinie 5. 

Nie zapomnieli także o sławnych osobistościach Anglii. Przed 

występem karaoke wylosowali rosyjską piosenkę pt. „Biełyje 

rozy”, którą wspaniale zaśpiewali. Nie udało im się zająć miejsca 

na podium, ale z cała pewnością na nie zasłużyli, gdyż byli po 

prostu rewelacyjni. 

 

 
Klasa Ib również włożyła dużo trudu w przygotowanie 

swojej prezentacji kraju - Rosji. Pokazali, że są zwartą i 

dobrze zorganizowaną grupą. Po rosyjsku krótko opisali Rosję, a 

potem wystawili rosyjską bajkę zatytułowaną „Riepka”. Mieli 

również okazję wykazać się wiedzą na temat innych krajów 

podczas wspólnie rozwiązywanych zadań. W trakcie quizu 

wypadli całkiem 
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dobrze. Podczas występu karaoke klasie przypadła piosenka Bon 

Jovie „It’s my life” i mimo bariery językowej zaśpiewali ją 

z wielką fantazją. 

             

 

Prezentacja Litwy, wylosowanej przez uczniów z IIa, została 

odebrana pozytywnie. Symbol kraju, pisanka oraz plakat 

otrzymały wysokie oceny. Równie dobrze poszedł występ 

karaoke  i quiz. Jedynie w rozwiązywaniu zagadek klasa poległa, 

gdyż nie zdobyła żadnego punktu. Ogólnie uczniowie doskonale 

się przygotowali i zajęli honorowe III miejsce 
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Klasa IIb na Dzień Języków Obcych wylosowała 

Australię. Cała klasa wzięła udział w przygotowaniach. W 

ciekawy sposób tradycje tego kraju zaprezentowali: Michał 

Misiurki, który przebrany był za kangura oraz Hubert Grys, 

Bartek Opala i Dawid Czaja naśladujący Aborygenów. Piękną 

pisankę wykonała Ania Miśkiewicz, a plakat namalowały: Ania 

Miśkiewicz, Ania Szymańska, Milena Golińska i Magda Stępień. 

Przedstawiał on między innymi: plażę Bondi Beach i rafę 

koralową. W konkursie karaoke uczniowie chóralnie odśpiewali 

po rosyjsku piosenkę pt. „Biełyje Rozy”. Niestety aparat 

fotograficzny IIb wyraźnie nie lubi, więc nie udało nam się 

wybrać ani jednego ładnego zdjęcia z tej imprezy, toteż 

pozwoliliśmy sobie wykorzystać zdjęcie z „Potyczek 

Językowych”, które organizowała ta klasa. 
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Na Dzień Języków Obcych klasa IIIc wylosowała 

Irlandię. Patronem tego państwa jest święty Patryk. Wszyscy 

uczniowie mieli przypiętą do ubrania koniczynkę i zielone 

stroje. Niektórzy również założyli ciekawe kapelusze 

przyciągające uwagę. Chłopcy przygotowali pisankę koloru 

zielonego z błyszczącymi „brylantami”. Plakat pt. ,,Co warto 

zobaczyć?" został zrobiony przez dziewczyny. Wszyscy 

uczniowie udzielali się podczas prezentacji kraju, polegającej 

na zaprezentowaniu układu tanecznego wymyślonego przez 

Kingę Olech, a Paulina Kwapisz oczywiście w języku angielskim 

co nieco opowiedziała wszystkim zgromadzonym o „Zielonej 

Wyspie”. Karaoke, któremu również  przewodziła Paulina 

Kwapisz wyszło znakomicie. Za quiz również otrzymali wiele, bo 

aż czterdzieści punktów. Całym zespołem uczniów klasy IIIc 

kierowała ich wychowawczyni pani Małgorzata Czerwińska. 

Doradzała ona w trudnych kwestiach i podsunęła im bardzo 

wiele pomysłów. Mimo że nie wygrali, ale z pewnością zasłużyli 

na wielkie brawa za zaangażowanie i zdobytą wiedzę. 
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Klasa IIIa wylosowała Nową Zelandię. Najważniejsze 

informacje o tym kraju płynnie wygłosiła w języku angielskim 

Dagmara Wójcik, która równocześnie pełniła funkcję 

konferansjera w trakcie całej imprezy. Prezentacja tradycji 

polegała na tańcu Maorysów - rdzennych mieszkańców Nowej 

Zelandii, który wykonały Agata Frejlich i Kinga Majewska 

odpowiednio przebrane, umalowane i zaopatrzone w „dzidy”. 

Karolina Klusek przygotowała ptaka kiwi okrytego flagą, 

a plakat to dzieło Agaty Frejlich. „Autorką” pisanki w barwach 

Nowej Zelandii udekorowanej cekinami była Emilia Kozłowska. 

Znajomością angielskiego i poczucia rytmu klasa wykazała się 

podczas śpiewu piosenki ABBY „Mamma Mia” w wersji karaoke. 

Z różnym skutkiem rozwiązywali zagadki, ale znakomicie 

poradzili sobie w quizie na temat wszystkich „konkursowych” 

krajów. Z całą pewnością zasługują na gratulacje za świetne 

przygotowanie. Aplauz widowni otrzymali także za cukierki,    

które elegancko wyglądający przedstawiciel klasy rozrzucał 

z kapelusza na zgromadzoną widownię. 
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Krajem, który wylosowała klasa IIIb jest Kanada. 

Wszyscy wzięli udział w przygotowaniach. W ostatnich dniach 

przed konkursem wykorzystywali każdą chwilę na wykonanie 

plakatu, próbując go malować nawet na lekcjach. W dzień 

imprezy część klasy po mistrzowsku przyozdobiła swoje twarze 

kanadyjskimi listkami klonu, malując sobie na policzkach 

miniaturowe flagi tego kraju. Wykonali oni bardzo ciekawą 

makietę oraz pisankę w granatowo – czerwono - białych 

barwach. O tradycjach tego kraju w języku angielskim 

opowiedziała nam Anna Kaczmarczyk, chociaż trema „zżerała” 

naszą koleżankę, poradziła sobie całkiem dobrze. W konkursie 

karaoke klasa z wielkim zaangażowaniem zaśpiewała rosyjską 

piosenkę pt.: „Kanikuły”. W trakcie śpiewania część uczniów nie 

oparła się melodii i ruszyła w tany. Nie uzyskali miejsca na 

podium, lecz mimo to widać było, że bawili się świetnie.   

 


