
Projekt kulturoznawczy    

Od września 2013 do czerwca 2014r. wszystkie klasy I i II naszej szkoły brały udział w projekcie 

kulturoznawczym „National Holidays”. Jego celem było zapoznanie całej społeczności szkolnej z 

elementami kulturoznawczymi związanymi z tradycjami świątecznymi krajów, w których mówi się 

językami nauczanymi w naszej szkole oraz (mieliśmy nadzieję) choć odrobina dobrej zabawy. W 

ciągu całego roku wszystkie klasy prezentowały jedno ze świąt tak aby jak najwięcej informacji trafiło 

do uczniów i nauczycieli. Było kolorowo, smacznie, czasem trochę głośno, ale zawsze ciekawie i 

kreatywnie. I chociaż św. Patryk nie poczęstował nas piwem, a w dniu Rosemontag nikt nikomu nie 

obcinał krawatów (może i dobrze..) to Maselnica przywitała nas pysznymi naleśnikami, a Święto 

Dziękczynienia ciastem dyniowym lepszym niż w Ameryce! 

 

   Cały projekt podsumowany został konkursem, który odbył się w czerwcu i obejmował informacje 

zawarte  pisemnych opracowaniach, które każda z klas miała złożyć w dniu prezentacji swojego 

święta. Wiedza o każdym ze świąt sprawdzana była poprzez 10 pytań, a sam konkurs oceniany był 

dwutorowo: konkurs A: zwyciężyła klasa, która zdobyła najwięcej punktów, Konkurs B: zwyciężyła 

klasa, której święto zdobyło najwięcej poprawnych odpowiedzi. 

   W klasyfikacji końcowej zwyciężyła klasa II b zdobywając tym samym nagrodę w formie 

dofinansowania do wyjazdu edukacyjnego lub wycieczki. 

   W bieżącym roku szkolnym trwa już druga edycja projektu. Tym razem tematem prezentacji jest 

„Art.: - sztuka krajów i krain europejskich: Rosji, Francji, Niemiec, Austrii, Szkocji i Irlandii, a 

uczniowie mają za zadanie zapoznać członków naszej szkolnej społeczności z wybitnymi postaciami z 

dowolnej dziedziny sztuki, sławnymi obiektami oraz specyfiką dialektów poszczególnych krain. 

Całość wydarzenia, podobnie jak w poprzednim roku, podsumowana będzie konkursem 

przeprowadzonym w czerwcu. Pewnie nie będzie tak smacznie jak w poprzednim roku (no chyba, że 

któraś z klas uzna gotowanie za dziedzinę sztuki…) ale mamy nadzieję, że będzie równie interesująco 

i wesoło. 

   Od kilku już lat w naszej szkole odbywają się również inego rodzaju konkursy języka angielskiego: 

konkursy kulturoznawcze: hasło tegorocznego konkursu brzmi: „Columbus’ Day” (w poprzednich 

latach: „Christmas” i „Halloween”), konkursy gramatyczne: „English Vabank” oraz konkursy 

czytelnicze. Corocznie obchodzony jest również Dzień Języków Europejskich, który wyznaczony jest 

na 26 września. 

 


