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Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków jest obchodzony co roku 26 września.
Wydarzenie ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:
•

ponad 200 języków europejskich

•

24 języki urzędowe UE

•

około 60 języków regionalnych i języków mniejszości

•

wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.
Dlaczego ustanowiono Europejski Dzień Języków?
Jest on okazją do:

•

popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie

•

promowania różnorodności językowej i kulturowej

•

zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż
jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje
rozwój przedsiębiorstw.
Historia
Europejski Dzień Języków został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i

Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów.
W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające
w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły.

Jakie atrakcje są organizowane w Europie?
26 września w całej Europie organizowane są kursy językowe, gry, debaty, konferencje,
programy radiowe, konkursy i inne imprezy. W szkołach, w trakcie spotkań ze znajomymi
albo w domowym zaciszu – to, jak Europejczycy będą się uczyć obcych języków, nie ma
najmniejszego znaczenia. Ważny jest zapał i świadomość czekających korzyści. Wydarzenia
organizowane 26 września mają uświadamiać istotne znaczenie wielojęzyczności
w jednoczącej się Europie.
Europejski Dzień Języków – świętujmy razem!
Kto może wziąć udział?
W Europejskim Dniu Języków udział może wziąć KAŻDY!
Europejski

Dzień

Języków

stanowi

niezwykłą

szansę

spojrzenia

na

szkoły/uniwersytety oraz otaczające je miasta jako miejsca, w których żyją, spotykają się i
nawiązują kontakty ludzie o różnych korzeniach i w których rozwijają się języki. Warto,
na przykład, organizować grupy dyskusyjne z udziałem osób wychowanych w różnych
tradycjach językowych. Internetowe portale społecznościowe stanowią doskonały sposób
na nawiązywanie kontaktów. Zapraszamy do polubienia Europejskiego Dnia Języków
na Facebooku!
W obchody Europejskiego Dnia Języków może zaangażować się dosłownie KAŻDY, nawet
jeśli udział ten miałby polegać na zaproszeniu na herbatę sąsiadów obcokrajowców lub też
na udekorowaniu domu plakatami czy naklejkami promującymi Europejski Dzień Języków.
Być może nie zostaniesz poliglotą w jeden dzień, ale bardzo prawdopodobne jest, że udział
w obchodach EDJ pozwoli Ci poszerzyć horyzonty, a niemal na pewno stanie się to
fascynującym i dającym mnóstwo satysfakcji doświadczeniem!
Rozwijanie umiejętności językowych jest zarówno koniecznością, jak i prawem KAŻDEGO
z nas – takie jest jedno z najważniejszych przesłań Europejskiego Dnia Języków.

Europejski Dzień Języków
w Kruszynie

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Języków w naszej szkole
odbył się Konkurs Piosenki „EuroKruszyn” 2018 – największe przeboje w różnych
językach europejskich (piosenka, strój, choreografia) w dwóch kategoriach: dla klas I-III
szkoły podstawowej oraz od IV do VIII klasy szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum.
Klasy I-III szkoły podstawowej
I miejsce – klasa I a
Wyróżnienie - klasa III a

Klasy IV –VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum
I miejsce – klasa III a
II miejsce – klasa III b
III miejsce – klasa IV b
Wyróżnienie – klasa IV a
Wyróżnienie – klasa VII a

Dodatkowo:
I miejsce za strój – klasa I a szkoły podstawowej
I miejsce za choreografię – klasa IV b szkoły podstawowej

Po występie każdej klasy losowaliśmy nazwiska dwóch osób, które wygrywały nagrody.
Były też zagadki dla uczniów o państwach europejskich.

Gratulacje
Organizator konkursu – p. Urszula Łukomska i p. Piotr Wawrowski

Konkurs dotyczący znajomości stolic i flag państw europejskich:
dla klas 0 –IV w języku polskim, dla klas V-VII w języku polskim i angielskim.

I miejsce – Maciej Adamczewski – klasa I b
I miejsce – Rafał Głowacki – klasa VII a
II miejsce – Zofia Radzikowska – klasa I b
II miejsce – Julia Kruszka - klasa IV b
III miejsce – Wiktor Kozłowski – klasa V b
Wyróżnienie: Kalina Sikorska – klasa VII a
Wyróżnienie: Liwia Ulanowska – klasa IV b
Wyróżnienie: Krzysztof Pałczyński – klasa IV b

Gratulacje

Organizator konkursu – p. Urszula Łukomska

Uczniowie klas OA i OB brali udział w “Word Games”, wykazując się bardzo dobrą
znajomością słownictwa.
Uczniowie wyróżnieni:
OA: Justyna Gładysiak, Natalia Maćkowiak, Antoni Ochmański, Kornelia Świątkowska,
Krystian Zaręba, Jakub Zasada
OB: Adam Jędrzejczak, Damian Kołowski, Mateusz Kręcicki, Miłosz Kręcicki, Maja Langa

Gratulacje
Organizator konkursu – p. Urszula Łukomska

Konkurs scrabble w wersji niemieckojęzycznej dla klasy VIII szkoły podstawowej
i III gimnazjum.
Klasa III gimnazjum
I miejsce – Aleksandra Rucińska (211 pkt.) - klasa III b
II miejsce – Maja Panasiuk (187 pkt.) - klasa III b
III miejsce – Joanna Pacholska (182 pkt.) - klasa III b

Klasa VIII a szkoły podstawowej
I miejsce – Wiktoria Zając (46 pkt.)
II miejsce – Marta Sakowska (40 pkt.)
III miejsce – Wiktoria Ozarzewska (37 pkt.)

NAGRODA SPECJALNA (najlepiej punktowane słowo w rozgrywce): Joanna Pacholska
(36 pkt.) - klasa III b gimnazjum.

Gratulacje

Organizator konkursu – p. Piotr Wawrowski

Konkurs ‘Master of Vocabulary’
Celem konkursu było wyłowienie osób z najlepszą znajomością słownictwa z j. angielskiego.
W grupie klas 1-3 szkoły podstawowej najlepszy okazał się uczeń klasy drugiej - Filip
Mgłowski, w klasach 4-6 zwycięzcą został Krzysztof Majchrzak, uczeń klasy 6a. Wśród
najstarszych uczniów naszej szkoły mistrzem słowa została Zuzanna Makowska uczennica
klasy 3a gimnazjum.

Gratulacje
Organizator konkursu – p. Anna Antosiewicz

Ponadto p. Izabela Gawrysiak wspólnie z uczniami klasy V b przyrządzała tradycyjne sałatki
polskie, angielskie, francuskie i niemieckie, przygotowała też niespodziankę dla klas 0a i 0b bajki po angielsku oraz sprzedawała mrożoną herbatę ice tea na przerwach.
Wręczyliśmy ponad 300 nagród. Uczniowie klasy III a gimnazjum otrzymali (zgodnie
z życzeniem) bilety do kina, zaś uczniowie klasy I a szkoły podstawowej – po dwie gry
edukacyjne i drobne gadżety. Ponadto inni uczniowie otrzymali power banki, pendrive’y,
słuchawki, breloki do kluczy, silikonowe maty antypoślizgowe do smartfonów, gps i innych
urządzeń, książki, naklejki, opaski odblaskowe na rękę i różne przybory szkolne (długopisy
z czterokolorowymi wkładami, ołówki, plany lekcji, zakładki do książek) i inne gadżety.

Sponsorami nagród byli:
• Pani MAGDALENA KORPOLAK - KOMOROWSKA - ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA WŁOCŁAWEK ds. rozwoju i inwestycji

• MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ
• AEROKLUB WŁOCŁAWSKI im. Stanisława Skarżyńskiego – LOTNISKO KRUSZYN
• AGENCJA UBEZPIECZENIOWA –LIGIA MALESA KRUSZYN
• FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWO-TRANSPORTOWA

SŁAWOMIR ROSIŃSKI

KRUSZYN
• PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „KAR -TRANS” BOGDAN
KARCZEWSKI KRUSZYN
• PRZEDSIĘBIORSTWO

HANDLOWO

USŁUGOWE

FIL

–

TRANS

FILIP

KĄCIKOWSKI KRUSZYN
• OXFORD UNIVERSITY PRESS

Dziękujemy
Europejski Dzień Języków to inicjatywa wspierana i koordynowana przez Europejskie
Centrum Języków Nowożytnych działające pod egidą Rady Europy.
Ludzie mówią w różnych językach, i mimo że nieraz trudno nam porozumieć się
nawet z kimś kto mówi po polsku – warto próbować porozumieć się z każdym.
Warto rozmawiać.

DZIĘKUJEMY NAUCZYCIELOM I UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM, KTÓRZY
WŁOŻYLI WIELE PRACY I SERCA W PRZYGOTOWANIE SIĘ DO KONKURSÓW, DZIĘKUJEMY
SPONSOROM NAGRÓD I WSZYSTKIM, KTÓRZY POMOGLI W ORGANIZACJI EUROPEJSKIEGO
DNIA JĘZYKÓW.

Urszula Łukomska

