Dzień Języka Angielskiego 1 kwietnia 2016
żMicho loves grammar
11.05 – 11.50 Konkurs Gramatyczny dla gimnazjum i liceum - 45 minut
g.11.00.

- zbiórka w Auli o

żMicho in America
My school year in USA- 40 min. - prezentacje trójki uczniów, którzy wyjechali na stypendium i
przez rok uczęszczali do collegu amerykańskiego.
żMicho is Harry Potter's fan
Harry Potter fans challenge- konkurs wiedzy o Harrym Potterze , kilkuosobowe drużyny fanów
rywalizują o puchar Akademii Hogwartu - udział publiczności i
dvd quiz dla wszystkich- dla uczestników gry, przebrania obowiązkowe zgodne z wcześniej
wylosowanym przydziałem do Domu.
Shhhh... żMicho speaks
Public speaking contest- 2 min. wystąpienia na wylosowany temat, kategoria dla gimnazjum i
liceum. Jury złożone z nauczycieli i uczniów ocenia umiejętność przemawiania i perswazji oraz
wartość językową wypowiedzi.
żMicho talks about the world
Repetytorium dla uczniów liceum- max. 3 min. prezentacje- rozprawki na jeden temat wybrany
spośród 15 kategorii maturalnych, wersja dla gimnazjum- jeden z tematów z repetytorium
gimnazjalnego.
żMicho sings the 70's
Bitwa klas w śpiewaniu karaoke, kategoria dla gimnazjum i liceum, ocenia jury: nauczyciele i
uczniowie. Klasy wykonują po 3 piosenki, z których 2 będą losowane w czasie konkursu, a 1 ma
być wcześniej przygotowana pod względem aranżacji i kostiumów. Lista piosenek konkursowych
zostanie wcześniej udostępniona uczestnikom.
żMicho plays Chinese whispers!
Drużynowy quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych. Rywalizacja w formie popularnej zabawy
między 12- osobowymi reprezentacjami klas.
Currency Exchange Booth
Miejsce wymiany rysunków i innych prac plastycznych, wierszy itp. na funty do kawiarenki.
Uczniowie wymieniają prace wcześniej wykonane w domu, które tematycznie nawiązują do kultury
krajów anglojęzycznych.
żMicho- yummy yummy :) Tea Time – kawiarenka tematyczna. Bez sprzedaży – tylko za kuponyfunty wygrane w konkurencjach.
Nagrody
1. oceny z języka angielskiego za zajęcie miejsca 1-5 w Konkursie Gramatycznym, oraz w kategorii
wystąpień publicznych,
2. kupony- funty za wygrane w kategoriach drużynowych, które można wymienić w kawiarence
na rozmaitości do zjedzenia i uczenia się .
Zgłoszenia indywidualne i klasowe proszę przesyłać mailem na adres :

bo.godley@hotmail.com do 29 marca, Konkurs Gramatyczny- do 30 marca.

