
Drodzy uczniowie klas 4-8!  

Jak co roku, 26 września obchodzimy w naszej szkole 

Europejski Dzień Języków Obcych. 

Tym razem, podkreślając jak ważne i zarazem ciekawe jest 

uczenie się języków obcych, zapraszamy Was do udziału w 

opisanych poniżej konkursach i akcjach! 

 Językowe Wyzwania Tajnego Agenta 2022. 

Zachęcamy Was do zapoznania się z aplikacją -  Językowe Wyzwania Tajnego Agenta 2022. 

Mamy nadzieję, że się Wam spodoba i zechcecie sprawdzić swoją wiedzę oraz możliwości 

językowe podejmując się różnorodnych zadań jakie ona oferuje. 

Poniżej przedstawiamy link, który pomoże Wam uzyskać więcej informacji na jej temat i 

pozwoli pobrać ją na telefon bądź komputer. 

edl.ecml.at/Activities/Languagechallengeapp/tabid/3225/Default.aspx 

Aby zaliczyć zadanie musicie podjąć się przynajmniej pięciu wybranych przez siebie wyzwań 

(może być więcej), które tam znajdziecie. Ich wykonanie należy udokumentować w dowolnej 

formie, np. nagrania, prezentacji multimedialnej ze zrzutami ekranów zaliczonych zadań czy 

filmików z ich wykonania, napisanego teksu, plakatu z wklejkami waszych wyzwań itp. oraz 

dostarczyć swoim nauczycielom języków obcych zebrane razem do końca miesiąca, czyli do 

30 września 2022 roku. 

Każdy, kto zrealizuje wybrane przez siebie zadania i dostarczy w wyznaczonym terminie 

”dowód” ich wykonania,  otrzyma pochwałę z dodatnimi punktami z zachowania oraz 6 z 

aktywności z języka angielskiego i/lub niemieckiego, a najciekawsze prace dodatkowo zostaną 

nagrodzone drobnym upominkiem. 

 

 Konkurs „Znany Europejczyk poliglota” 

Zaprezentuj sylwetkę dowolnej, znanej osoby, która posługuje się wieloma językami. Umieść 

jej zdjęcie lub rysunek na plakacie formatu A4 i napisz o niej kilka zdań w języku angielskim – 

kto to, czym się zajmuje, jakie są jej osiągnięcia, jakimi językami włada i w czym jej to 

pomaga. 

Wykonane plakaty oddajemy do swoich nauczycieli języków obcych najpóźniej do 30 września 

2022 r. 

 

 

 

 

https://edl.ecml.at/Activities/Languagechallengeapp/tabid/3225/Default.aspx


 Wyzwanie językowe - „Chmura wyrazowa” 

Stwórz chmurę wyrazową z Twoim ulubionym słowem zapisanym w jak największej liczbie 

języków. Możesz to zrobić odręcznie, bądź wykorzystując specjalne programy dostępne m.in. 

pod poniższymi linkami:  

https://wordart.com/; https://tagxedo.com/; https://wordle.net  

Wykonane prace oddajemy do swoich nauczycieli języków obcych najpóźniej do 30 września 

2022 r. w zamian za co otrzymacie pochwałę z dodatnimi punktami z zachowania, a z 

przyniesionych prac stworzymy galerię. 

 

Ponadto: 

 Głosowanie on-line! 

Zachęcamy Was do wzięcia udziału w głosowaniu na najciekawszą myśl dotyczącą języków 

obcych w dniu 26 września 2022 r. do godz. 20:00 pod poniższym linkiem: 

forms.gle/29dGHuHc2z5uCxKFA 

 

 Karaoke  

26 września, w poniedziałek zapraszamy wszystkich chętnych na wspólne śpiewanie znanych 

przebojów w języku angielskim na przerwach po 4 i 5 lekcji do sali 29 (II piętro stara szkoła). 

 

 Wyzwania w języku niemieckim 

Uczniowie klas 7 i 8 będą mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę w mini quizie na lekcjach 

języka niemieckiego. 

Ogłoszenie wyników konkursów i nastąpi w październiku. 

Życzymy dobrej zabawy i powodzenia w konkursach!!! 
nauczycielki języków obcych p. Asia, p. Iwonka i p. Małgosia 

 

https://wordart.com/
https://tagxedo.com/
https://wordle.net/
https://forms.gle/29dGHuHc2z5uCxKFA

