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Europejski Dzień Języków obchodzony jest corocznie już od 2001 roku. Wtedy to Rada Europy,
wspólnie z Komisją Europejską, postanowiła by 26 września nasz kontynent świętował swoją
różnorodność językową. Ponad 200 języków europejskich, w tym 24 urzędowe i około 60
języków regionalnych, codziennie towarzyszy obywatelom Europy. Kluczową częścią
dziedzictwa kulturowego jest nasze zróżnicowanie - zarówno kulturowe jak i językowe.
Świętując ten dzień ukazujemy znaczenie uczenia się języków obcych, propagujemy ich naukę
w każdym wieku oraz podnosimy świadomość na temat bogactwa językowego Europy. Święto
obchodzone jest, by ukazać, że dzięki znajomości więcej niż jednego języka łatwiej jest nam
nawiązywać kontakty, znaleźć pracę czy osobiście się rozwijać. Z okazji tego wydarzenia
organizowane są różne imprezy okolicznościowe, lekcje, kursy i konferencje. Rozmaite
instytucje, w tym szkoły, podejmują się rozpowszechniania wiedzy z tej dziedziny. W naszej
szkole Europejski Dzień Języków obchodzony był 25 października 2019.

W ramach Europejskiego Dnia Języków w klasie 2TEK odbyła się lekcja „Deutsche
Zungenbrecher - niemieckie łamańce językowe”. Kilkoro uczniów przygotowało plakaty z
różnymi łamańcami językowymi. Przedstawiali swoje prace pozostałym uczniom, prezentując
jednocześnie trudną sztukę poprawnego, szybkiego wypowiadania przygotowanych przez
siebie „językołamaczy”. Uczniowie tłumaczyli zaprezentowane frazy na język polski. Cała grupa
ćwiczyła poprawną wymowę poszczególnych łamańców, zwiększając stopniowo tempo
wypowiedzi. Okazało się to nie lada wyzwaniem, ciekawym ćwiczeniem na poprawną dykcję, a
jednocześnie dobrą zabawą.

Klasa 1THEk(H)b wzięła udział w lekcji kulturowej, której tematem przewodnim były
zwyczaje w krajach anglojęzycznych, takich jak Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia i
Kanada. Uczniowie mieli okazję poznać genezę i historię tradycji oraz dowiedzieli się, jak
obecnie obchodzi się różne święta. Uczniowie obejrzeli również anglojęzyczny film na
podstawie którego rozwiązali interaktywny quiz.

W klasie 1TBb odbyła się lekcja kulturoznawcza. Jej tematem było zaznajomienie uczniów z
podstawowymi informacjami na temat geografii i podziału Zjednoczonego Królestwa. Na
początku uczniowie obejrzeli krótki film o Wielkiej Brytanii, na podstawie którego musieli
rozwiązać krzyżówkę. Pytania dotyczyły Londynu, ludności oraz waluty kraju. Następnie
uczniowie dostali do opracowania mapy konturowe z podziałem kraju na Anglię, Szkocję, Walię
oraz Irlandię Północną.

Klasa 4TH obejrzała film w języku angielskim, przedstawiający różnice pomiędzy językiem
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angielskim brytyjskim i angielskim amerykańskim. Uczniowie poznali przykłady różnic w
słownictwie, gramatyce, akcencie i wymowie. Wiele z nich było dla młodzieży zaskoczeniem. Po
projekcji filmu, uczniowie rozwiązywali quiz językowy, a najlepsi z nich otrzymali nagrody.
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