
    

Tydzień lingwistyczny w Gimnazjum nr 4 w Ełku 

W dniach od 13 do 17 listopada 2017, z inicjatywy nauczycielek języków obcych, 

pani Joanny Laszczkowskiej i pani Anny Milewskiej, odbył się w naszej szkole Tydzień 

Lingwistyczny. Jego celem było uatrakcyjnienie nauki języków obcych, jak również 

zwiększenie motywacji uczniów do pogłębiania ich znajomości. W tym celu został 

opracowany bogaty program, którego założeniem było zaangażowanie wszystkich klas, 

oczywiście odpowiednio do ich poziomu znajomości języków obcych. 

Jeden z dni Tygodnia Lingwistycznego upłynął pod hasłem "Kulinaria krajów 

obcojęzycznych". Uczniowie mogli spróbować przekąsek przygotowanych przez swoich 

rówieśników podczas "International Buffet". Podczas  kolejnych dni uczniowie mogli 

posłuchać wiadomości w różnych językach, a także podziwiać prace kolegów, którzy 

przygotowali makiety słynnych budowli. Wyróżnienia otrzymali uczniowie Piotr Solarczyk 

za makietę przedstawiającą Wieżę Eiffla oraz  Tomasz Fedeczko  za makietę Stonehenge. 

15 grudnia odbyło się również rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na najlepszą 

prezentację postaci związanej z krajem obcojęzycznym. Swoją kreację danej postaci należało 

zaprezentować społeczności szkolnej i jury. Członkowie jury, oceniając prezentacje uczniów, 

brali pod uwagę pomysłowość, estetykę wykonania stroju oraz wkład pracy. Uczniowie mieli 

okazję poznać Dianę, księżną Walii, piosenkarza Eltona Johna, Jana Sebastiana Bacha, 

a nawet Napoleona. Pojawiła się również Margaret Thatcher i Albert Einstein. 

W ogólnej klasyfikacji III miejsce zajęły klasy III d, która zaprezentowała 

postać Alberta Einsteina oraz klasa II B z postacią Elżbiety II.  Tuż przed nimi znalazł 

się Napoleon, rewelacyjnie przedstawiony przez ucznia klasy  III b, Jakuba Kamińskiego.  

I miejsce zajęła klasa III e i długo oklaskiwana Margaret Thatcher, zaprezentowana przez 

Piotra Solarczyka.  

Podczas Tygodnia Lingwistycznego odbyły się również warsztaty językowe 

prowadzone przez p. Ewę Redlin, p. Małgorzatę Duchnowską-Znosko oraz p. Ewę 

Mandziarz. 



Reprezentanci każdej z klas walczyli o tytuł "Poligloty Roku", rozwiązując test 

z języka polskiego, angielskiego i niemieckiego. Tytuł „Poligloty Roku” otrzymała Julia 

Moroz z klasy III b. 

Miłośnicy układania puzzli rywalizowali ze sobą, układając obrazy związane z Wielką 

Brytanią. Wśród klas drugich pierwsze miejsce zajęła klasa II d, natomiast wśród klas 

trzecich, klasa III d. 

Jednym z konkursów był również konkurs na najpiękniejsze zdjęcie Ełku „The Best of 

the city”. Na wyróżnienie zasłużyła praca Barbary Grzesiuk i Natalii Cebeterewicz z klasy 

II c. 

Wyróżnienie otrzymały również plakaty, zachęcające do nauki języków obcych, 

przygotowane przez Wiktorię Brzoznowską i Małgorzatę Michalską z klasy III b oraz 

praca Jacka Bagińskiego z klasy II b. 

Tytuł „Językowców Roku” otrzymała klasa II c, gdyż najliczniej uczestniczyła 

w konkursach i działaniach w ramach obchodów Tygodnia Lingwistycznego. 

Tydzień Lingwistyczny zakończył się wieczorem gier i zabaw (nie tylko) językowych. 

Wszyscy bawili się fantastycznie, o czym świadczyły reakcje uczniów, którzy zebrali się, aby 

wspólnie spędzić czas wolny. Była to chwila radości oraz oddechu od "zwykłych" zajęć. 

Nasza propozycja obchodów Tygodnia Lingwistycznego miała  na celu  zwrócenie 

uwagi młodzieży na fakt, że miejsce, w którym każdy Europejczyk będzie się uczyć obcych 

języków, nie ma najmniejszego znaczenia. Ważny jest zapał i świadomość czekających 

korzyści. Wydarzenie to miało uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności  

w jednoczącej się Europie. 
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