I Edycja Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego
Look Ahead
dla gimnazjalistów
11 lutego br. w Zespole Szkół w Czerwionce-Leszczynach odbyło się spotkanie
miłośników języka angielskiego. Zaproszenie zostało skierowane do uczniów III klas
gimnazjów z terenu naszego miasta i gminy. Uczniowie przybyli do Zespołu Szkół, aby wziąć
udział w I Edycji Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego. I chociaŜ przybyli
w grupach, w konkursie brali udział indywidualnie. Zostali przywitani przez dyrektora
Zespołu Szkół p. Piotra Buchtę oraz organizatorki konkursu p. Beatę Bober-Bralich, Mariolę
Ostafińską i Ewę Radwan. Po wylosowaniu numeru miejsca, zasiedli do pisania testu. Test
składał się z kilku części sprawdzających róŜne umiejętności językowe. Uczniowie musieli
ponadto napisać krótką formę pisemną „Wpis do bloga” oraz wykazać się znajomością
kultury brytyjskiej. A w tym czasie … Nauczyciele, którzy przybyli ze swoimi uczniami teŜ
się nie nudzili. Mieli okazję wziąć udział w spotkaniu z przedstawicielką wydawnictwa
Pearson Central Europe. Zjedli pyszne pączki (był to wszak Tłusty Czwartek) i odwiedzili,
tak jak ich podopieczni oraz inni uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół, stoisko z ksiąŜkami
księgarni językowej Albion z Rybnika, która to wraz z wydawnictwem Pearson Central
Europe sponsorowała nagrody konkursu. Organizatorki konkursu podczas ferii sprawdziły
testy i wyłoniły zwycięzców.
I miejsce zdobyła Joanna Pazdur z Gimnazjum nr 3 w Czerwionce (opiekun p. Joanna Juda),
II miejsce ex quo - Wojciech Kochmański z Gimnazjum nr 1 w Leszczynach (opiekun p. Iwona
Mak), Dominika Rauk z Gimnazjum nr 6 w Dębieńsku (opiekun p. Izabela Szyman), III miejsce
Mateusz Kuśka z Gimnazjum nr 1 w Leszczynach (opiekun p. Iwona Mak). Gratulujemy
zwycięzcom, a wszystkim gimnazjalistom i ich opiekunom dziękujemy za przybycie do Zespołu
Szkół. Atmosfera konkursu była bardzo miła i serdeczna. Była to I edycja konkursu i mamy zamiar
kontynuować konkursy w latach następnych, a więc zapraszamy za rok nowych trzecioklasistów
z okolicznych gimnazjów. Do zobaczenia w Zespole Szkół!
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