ANGIELSKI NA LEKCJACH … I NIE TYLKO
Jak wiadomo, język angielski jest w dzisiejszym świecie bardzo potrzebny. Uczniowie
naszej szkoły zdają sobie z tego świetnie sprawę. Większość z nich chętnie uczy się tego
języka na lekcjach, jak również pogłębia jego znajomość w inny sposób proponowany przez
nauczycielki przedmiotu.
W minionym roku szkolnym nasi uczniowie odnieśli wiele sukcesów w konkursach
języka angielskiego na szczeblu szkolnym, powiatowym i krajowym. Najważniejsze
osiągnięcia to wysokie miejsca zdobyte przez uczniów.
W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Języka Angielskiego „Olimpus” dyplomy
laureatów zdobyli:
 Grzegorz Przybysz kl. VII b – 5. miejsce w Polsce
 Weronika Fic kl. V b – 6. miejsce
 Jordan Jakubiszyn kl. V c – 6. miejsce
 Szymon Wysocki kl. V c – 8. miejsce
 Cezary Ćwiek kl. 3aG – 8. miejsce
 Wiktoria Winiarska kl. 3aG – 9. miejsce
 Antonina Świńczak kl. 2aG – 9. miejsce.
W ogólnopolskim konkursie języka angielskiego „Pingwin” dla klas siódmych
Grzegorz Przybysz z kl. VII b zdobył 7. miejsce, a Julia Sobczyńska z tej samej klasy
9. miejsce.
W powiatowym konkursie języka angielskiego dla klas gimnazjalnych,
organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 4 z Otwocka wyróżnienie zdobył Piotr
Rosłoniec z kl. 3bG, zaś w powiatowym konkursie języka angielskiego „English Only”
dla klas VI i VII szkoły podstawowej (organizator Szkoła Podstawowa w Zakręcie)
pierwsze miejsca zajęli Igor Rosiński z kl. VI b (kategoria klasy szóste) i Grzegorz Przybysz
z kl. VII b (w kategorii klasy siódme). Z kolei Jordan Jakubiszyn z kl. V c za swój brawurowy
występ otrzymał wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim poezji i prozy
anglojęzycznej „Językiem Shakespeare’a”.
Siódmy rok z rzędu uczniowie (w tym roku 107 osób) przystąpili do realizacji
projektu wymiany korespondencji listownej z uczniami z innych krajów. Tym razem
wymiana korespondencji drogą tradycyjną objęła cztery państwa: Grecję, Hiszpanię,
Słowację i Turcję. Uczniowie piszą listy indywidualnie oraz grupowo podczas lekcji języka
angielskiego, wspólnie omawiając różnice kulturowe oraz problemy, z jakimi borykają się
uczniowie z innych krajów. W ten sposób uczniowie doskonalą język obcy, który jest jedyną
drogą komunikacji z rówieśnikami z innych krajów. Dzięki prowadzeniu korespondencji
wzrasta motywacja naszych uczniów do nauki języka angielskiego, a jednocześnie podnosi
się ich wiedza nt. kultury innych narodów. Już we wrześniu dzieci napisały 175 listów,
zaś przez cały rok było ich 520! Projekt będzie kontynuowany w następnych latach, ponieważ
kolejni uczniowie pragną korespondować z rówieśnikami z innych krajów. Wymiana listów
nie po raz pierwszy okazała się bardzo dobrym pomysłem motywującym naszych uczniów
do nauki języka angielskiego.

W czerwcu w obu budynkach naszej szkoły odbył się Konkurs Piosenki
Anglojęzycznej podzielony na dwie kategorie wiekowe. Konkurs wzbudził duże
zainteresowanie uczniów, którzy przygotowali naprawdę profesjonalne interpretacje utworów,
a niektórzy z nich także choreografię i specjalne stroje. Swoimi występami wywołali
prawdziwy entuzjazm rówieśników. Na zakończenie konkursu wszyscy razem wykonali
utwór „Holiday” zapowiadający nadejście wakacji!
Mamy nadzieję, że przyszły rok szkolny będzie równie owocny w sukcesy.
Nauczycielki języka angielskiego

