
Uczmy się języków obcych przez całe życie! 

         21 marca uczniowie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Mogielnicy oraz ich 

nauczyciele języka angielskiego (p. Danuta 

Komorowska, p. Natalia Zalutska, p. Agnieszka 

Ulaska, p. Paweł Kowalski), języka niemieckiego 

(p. Paulina Wiktorek, p. Tadeusz Koperski) i języka 

rosyjskiego (p. Wanda Zupa, p. Edyta 

Mydłowska) zorganizowali Dzień Języków 

Obcych pod hasłem: Uczmy się języków 

obcych przez całe życie! Pomysł okazał się 

strzałem w dziesiątkę! Liczna grupa młodzieży 

z zapałem wzięła się do pracy.  

      W poniedziałek wielka hala sportowa ZSO 

przeszła niezwykłe przeobrażenie i zmieniła 

swój codzienny wystrój. 

Pojawiły się na niej niezwykle 

bogate, pełne ciekawych 

eksponatów wielobarwne 

stoiska reprezentujące kraje 

takie jak: Rosja, Anglia, 

Szkocja, Walia, Australia, 

Stany Zjednoczone, 

Kanada, Irlandia, Niemcy, 

Austria, Szwajcaria i inne.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        Imprezę rozpoczął popularny na całym świecie utwór We are the World. Przedstawiciele poszczególnych grup 

zwrócili uwagę zgromadzonych na korzyści płynące z nauki języków obcych i przedstawili interesujący program na 

temat wybranych krajów, których mieszkańcy posługują się na co dzień językami: rosyjskim, angielskim i 

niemieckim.  

       Każda prezentacja wyróżniała się czymś szczególnym. W Rosji powitał nas car Iwan Groźny, zachwyciła herbata 

z samowara oraz pyszne tradycyjne pierogi. W Niemczech bardzo smakowały nam zapiekane ziemniaki, urzekła 

świetna opowieść pełna zabawnych zawiłości językowych. W Anglii nie zabrakło ryby z frytkami oraz aromatycznej 

herbatki w cieniu czerwonej budki telefonicznej. Niespodzianką był popis taneczno-wokalny młodych Beatlesów z 

klasy IA i klasy IIA  

 

 

 

 

 

 

 

Program wzbogaciły znane piosenki w wykonaniu dziewcząt z LO (Mariny Maskiewicz z kl. IA, Karoliny 

Mydłowskiej z kl. IIIA, Izabeli Kluczki i Kasi Grabarczyk z kl. IIIA, Oli Matysiak i Ady Trawczyńskiej z kl. IIIB). 

        Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy szkolnego spotkania udali się na „zagraniczną wędrówkę” szlakiem 

starannie przygotowanych wystaw.  Zainteresowani (a trzeba przyznać, że było ich dużo) mieli okazję obejrzeć 

prezentacje multimedialne, plakaty, albumy autorstwa gimnazjalistów i licealistów. Wytrwali natomiast mogli 

posłuchać utworów muzycznych charakterystycznych dla omawianych krajów.  

       Na uwagę zasługuje fakt, iż zgromadzone materiały z pewnością zostaną wykorzystane jako pomoce dydaktyczne 

na lekcjach języków obcych, geografii, historii i in.. Plakaty już teraz zdobią szkolny łącznik.  

        

 

 

 

 

 

 



 

       Uczniowie, którzy przyczynili się do uświetnienia  

Dnia Języków Obcych, otrzymali symboliczne dyplomy i 

wyróżnienia. Podziękowania należą się także uczniowi 

klasy IIIB LO – Bartkowi Jaworskiemu – naszemu 

niezastąpionemu reżyserowi dźwięku  

 

 

 

 

 

     Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły za pomoc w 

organizacji imprezy  

      Wierzymy, że zainicjowany w tym roku cykl imprez 

językowych stanie się naszą szkolną tradycją. Za rok o tej porze 

zapraszamy na kolejne „zagraniczne” spotkanie. Okazuje się, 

że nauka języków obcych może być świetną zabawą i 

dostarczyć wielu emocji! I ja tam byłam... ziemniaki jadłam, 

kwas chlebowy i angielską herbatę piłam Warto było  
                                                                                                                                   E. M.  

                                                                                                                            

 

 

  

 

 

 

 

 

                       Fot. J. M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


