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Druga połowa listopada upłynęła uczniom Szkoły Podstawowej w Józefowie pod znakiem
języka angielskiego. 28 i 29 listopada miały miejsce główne wydarzenia w ramach obchodów
Dni Języka Angielskiego w naszej szkole. W tygodniu poprzedzającym te wydarzenia, nasi
uczniowie podczas zajęć języka angielskiego poszerzali wiedzę na temat Wielkiej Brytanii i
innych krajów anglojęzycznych.

  

  

W poniedziałek 28 listopada, nie sposób było nie zauważyć angielskich akcentów na
korytarzach szkolnych. Na I pietrze podczas długich przerw prowadzone były zabawy
wokalno-ruchowe w języku angielskim. Poza tym została zorganizowana wystawa prac
uczniów, biorących udział w konkursie plastycznym „Wielka Brytania W Moich Oczach”.
Uczniowie wykazali się, wielką kreatywnością  i wiedzą na temat Wielkiej Brytanii,
przygotowując prace także przestrzenne – wystawę można obejrzeć w dalszym ciągu na I
pietrze. Prace były oceniane w kategoriach klas I-III i IV-VI. W każdej z nich zostało przyznane
miejsce I, II i III a także wyróżnienia.

  

  

W kategorii I-III:

  

  

I miejsce: Hubert Słupski

  

  

II miejsce: Aleksandra Krzaczek
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III miejsce: Gabriela Surmacz

  

  

Wyróżnienia otrzymali: Maja Podolak, Wiktoria Chodara a także Przemek Socha.

  

  

W kategorii IV-VI:

  

  

I miejsce: Daniel Skóra

  

  

II miejsce: Natalia Szkałuba 
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III miejsce: Gabriel  Olesiuk

  

  

Wyróżnienia otrzymali: Borowiec Milena, Mazurek Michalina oraz Julia Fryc. Zwycięzcy
otrzymają nagrody rzeczowe.

  

  

Tego dnia uczniowie uczestniczyli także w quizie na temat Wielkie Brytanii, osoby z najwyższą
liczbą punktów otrzymały oceny z języka angielskiego.

  

  

We wtorek, 29 listopada klasy VI uczestniczyły w wirtualnej podróży do Australii. O wrażeniach
z kilkutygodniowej wyprawy do Australii opowiadał zastępca burmistrza Józefowa - Ireneusz
Wilczyński .
W spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor szkoły p.
Edyta Nieśpiał
. Zajęcia spotkały się z wielkim zainteresowaniem i skupieniem, dla aktywnych uczestników P.
Wilczyński przygotował upominki. Tego dnia dla młodszych uczniów podczas długich przerw
były emitowane bajki w języku angielskim  m.in. “
The Ugly Duckling” 
wersja w wykonaniu uczniów kl. III “a” i III “b”, (obecnie IV “a”, IV “b”).

  

  

Chcą utrwalać w uczniach dobre nawyki obcowania z językiem obcym nie tylko podczas lekcji,
akcja będzie kontynuowana przez cały rok - 1 dzięń w tygodniu podczas długich przerw będą
emitowane bajki a także filmy w języku angielskim.
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Za organizację przedsięwzięcia jest odpowiedzialna p. Joanna Sitarz i Ewa Buczkowska.

  

  

Zdjęcia w galerii
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