Dzień Języka Angielskiego - 1 kwietnia 2016
Program:
2 lekcja- Test wiedzy o Harrym Potterze,
3 lekcja- konkurs dla klas A3, B3 i C3 – quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, prezentacje o muzyce
lat 60 i 70tych, międzyklasowe karaoke w śpiewaniu piosenek z lat 60/70-tych,

4 lekcja- Szkolny Konkurs Gramatyczny z Języka Angielskiego,
5 lekcja- sztuka przemawiania publicznego- konkurs międzyklasowy, prezentacje multimedialneklasa 3C, 3L, 3B,
6 lekcja- konkurs dla klas 1C, 1L, 2B- drużynowy quiz wiedzy o krajach anglojęzycznych, karaokeśpiewamy lata 60/70-te,
7 lekcja- konkurs dla klas dla A1, B1, C1- międzyklasowy quiz wiedzy o krajach anglojęz., karaokeśpiewamy lata 60/70te,
8 lekcja- międzyklasowe konkursy dla klas 2C, 2L i 2A (grupa)- wiedzy o krajach anglojęz., Harrym
Potterze i w śpiewaniu karaoke.
Informacje:
Quiz z wiedzy o krajach anglojęzycznych- rywalizują między sobą 12-osobowe drużyny z klas, nagrodażmichofunty,
konkurs karaoke- po wylosowaniu piosenki, śpiewają całe klasy a ocenia jury złożone z nauczycieli i
uczniów, nagroda- żmichofunty,
konkurs public speaking1 runda – kreatywne mówienie- zgłoszeni wcześniej uczestnicy losują temat (np. chocolate, house, diary,
black, birthday, money) na który mają mówić przez 1 minutę,
2 runda- rywalizują najlepsi w perswazyjnym przemawianiu, losują temat, na który mówią przez 2 minuty
(np. vintage or new?, spending or saving?, French or English?, are exams a necessary evil?, how to improve
transport in Warsaw?, is a gap year a good idea?),
nagroda- żmichofunty, oceny z języka angielskiego przyznaje jury złożone z nauczycieli i uczniów
Kawiarenki tematyczne:
Alicja w Krainie Czarów - klasa 1 C/L- sala nr 11
Harry Potter- klasa C2- sala nr 10
Kawiarenki są czynne tylko w czasie przerw od 9-14, można w nich otrzymać smakołyki i gadżety językowe
w zamian za wygrane w konkursach żmichofunty lub kupić pyszności Hogwartu i bajkowe słodkości za
złotówki.
Exchange Booth-klasa B2- przy stolikach na parterze można wymienić wiedzę i umiejętności na
żmichofunty do wykorzystania w kawiarenkach,
Bufet szkolny- angloamerykańskie dania tematyczne
godz. 8-12 - American breakfast (pancakes)
godz. 8-16- burgery, frytki, hot dogi, frytki, ciasteczka

