II Edycja Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego
Dla Uczniów Gimnazjum
rozstrzygnięta!
W dniu 20 marca 2018r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego
w Mogielnicy odbył się finał II edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego dla
Uczniów Gimnazjum. Organizatorami Konkursu, podobnie jak w ubiegłym roku, byli:
Dyrekcja Szkoły- p. Dyrektor- Jolanta Tomczyk oraz panie vice-dyrektor Anna Łukaszczyk
i Urszula Tomala-Kujat oraz nauczyciele języka angielskiego: p. Agnieszka Łagoda,
p. Natalia Załucka, p. Karolina Lewandowska oraz p. Paweł Kowalski.
W finale zmierzyło się dziesięcioro uczniów klas gimnazjalnych, uczęszczających
obecnie do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie, Publicznej
Szkoły Podstawowej w Goszczynie oraz oczywiście- Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Mogielnicy.

W tegorocznej edycji nie zrezygnowano ze sprawdzonego już pomysłu- konkurs
ponownie oparto na znajomości lektury oraz biografii jej autora. W tym roku uczestnicy
wzięli na warsztat klasyczną i jednocześnie ponadczasową powieść zatytułowaną "The
Picture of Dorian Gray" (polski tytuł: "Portret Doriana Graya"), autorstwa Oscara Wilde'a,
w wersji na poziomie pre-intermediate. Zarówno etap szkolny, który odbył się 7 marca, jak
i finał wymagał od uczestników konkursu wnikliwej analizy fabuły książki. Co więcej,
uczniowie musieli poradzić sobie z zadaniami leksykalnymi oraz pytaniami dotyczącymi
biografii irlandzkiego poety i prozaika. A zatem udział w konkursie wymagał rzetelnego
przygotowania. I taki właśnie był jego cel- poszerzanie umiejętności językowych młodzieży,

promocja czytelnictwa oraz inspirowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł podczas
nauki języka angielskiego.

Finał konkursu oficjalnie otworzyła pani Dyrektor- Jolanta Tomczyk, która powitała
uczestników oraz życzyła wszystkim powodzenia. Po wytężonej pracy nad arkuszami,
uczniowie mogli chwilę odpocząć, poznać się i porozmawiać, a oczekiwanie na wyniki umilił
im słodki poczęstunek.

W tym samym czasie Komisja Konkursowa, w skład której weszły panie: Marta
Kalwarczyk ze szkoły w Błędowie, Nataliya Strotsen ze szkoły w Goszczynie oraz

nauczyciele z ramienia Gimnazjum w Mogielnicy, wnikliwie sprawdziła arkusze i wyłoniła
laureatów.
Zwyciężczynią tegorocznej edycji została uczennica szkoły w Goszczynie Edyta
Mętlak, miejsce II należało do Anny Borkowskiej ze szkoły w Błędowie, a na miejscu trzecim
uplasowała się Anna Sułek- uczennica Publicznego Gimnazjum w Mogielnicy.
Oprócz gratulacji, laureatki otrzymały z rąk pani Dyrektor Jolanty Tomczyk książki
z pamiątkowym wpisem, a także atrakcyjne nagrody rzeczowe: nowoczesny i funkcjonalny
smartwatch, wygodne słuchawki Bluetooth oraz lekki i praktyczny odtwarzacz MP4
w zestawie ze słuchawkami. Fundatorem nagród była Rada Rodziców Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Mogielnicy.
Wszyscy finaliści otrzymali pamiątkowe
dyplomy, a panie Marta Kalwarczyk i Nataliya
Strotsen podziękowania za zaangażowanie
i pomoc w przeprowadzeniu konkursu.
Ostatnim punktem spotkania był (też już
stanowiący tradycję) wspólny obiad na szkolnej
stołówce.
Druga edycja konkursu za nami, ale
pozostają miłe wspomnienia i pozytywne
emocje, które na pewno zrodzą kolejne pomysły.
Organizatorzy

