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Dnia 14.06.2019 roku w naszej szkole odbył się dzień języków obcych pod hasłem
„Europa da się lubić”. Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu UE w trzech
językach przez uczennice klasy VII. Uczniowie mogli zobaczyć scenki, które zachęcają
wszystkich do nauki j. angielskiego i niemieckiego. Każdy mógł zobaczyć jak ważna we
współczesnym świecie jest znajomość przynajmniej jednego j. obcego.

Każda klasa mogła wykazać się wiedzą o UE w quizie prowadzonym przez starsze koleżanki.
Natomiast nasi milusińscy musieli narysować plakat przedstawiający bohaterów bajek
mieszkających w różnych krajach sąsiadujących z Polską … i nie tylko.
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Jak co roku nauczyciele wybrali uczniów, którzy po całorocznych zmaganiach i nauce okazali
się najlepsi i uzyskali tytuł „Mistrz języka angielskiego”.

W kategorii klas I – III mistrzem zostali:

klasa I – Karolina Paśko

klasa II – Oliwier Mokrzycki

klasa III – Martyna Wania

W kategorii klas IV – VIII i III gim zostali:

klasa IV – Martyna Rzepka
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klasa V – Karol Kukuliński

klasa VI – Julia Dąbrowska

klasa VII – Bartłomiej Dereń

klasa VIII - Jakub Rzepka

klasa III gim – Katarzyna Buczek. GRATULUJEMY!!!
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Mistrzem języka niemieckiego zostali uczniowie:

klasa VI – Julia Dąbrowska

klasa VII – Patrycja Korab

klasa VIII – Kamila Pietryka

klasa III gim – Katarzyna Buczek GRATULUJEMY!!!
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Czas umilały nam również liczne piosenki wykonane przez uczniów naszej szkoły. Warto
zaznaczyć, że nie tylko starsi uczniowie mieli swoje „pięć minut na scenie”, Uczniowie z klas I –
III również chętnie i pięknie wykonali piosenki przez siebie przygotowane. Wszyscy wypadli
bardzo profesjonalnie i widać było ile pracy i
czasu kosztowało to każdego ucznia. Jesteśmy z WAS dumni.

Organizatorzy:

Edyta Kruczek, Katarzyna Bednarczyk, Ewa Hućko, Anna Orzechowska
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