
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

 
26 września każdego roku Europa w swej różnorodności mówi jednym głosem, ale w
różnych językach. W naszej Szkole ten międzynarodowy dzień obchodziliśmy 27 
września. Klasy 4-7 oraz II i III gimnazjum zamieniły swoje klasopracownie w różne 
kraje europejskie. Podczas apelu reprezentanci zespołów krótko zaprezentowali 
wylosowany wcześniej region. Zostaliśmy zaproszeni do każdego z tych zakątków, a 
więc wszyscy uczniowie i nauczyciele wyruszyli w magiczną podróż po Europie. A 
oto kilka wrażeń z tej wyprawy.

Francja przywitała nas nastrojową muzyką oraz zaprezentowała olbrzymi flakon 
perfum. W Holandii zobaczyliśmy zabytkowy wiatrak, bukiety tulipanów oraz 
nieodłączny element holenderskiego krajobrazu- rower. W Niemczech obejrzeliśmy 
charakterystyczne bawarskie stroje ludowe oraz makietę Bramy Brandenburskiej – 
symbolu Berlina. A co u naszych południowych sąsiadów? Głośno i wesoło – jak to u
Czechów. Prawdziwie wakacyjną atmosferę poczuliśmy w Grecji, podziwiając 
najpiękniejsze zakątki tego kraju oraz tańcząc Zorbę. Bardzo podobało nam się 
również w Portugalii, niewielkim kraju na skraju Europy. Serdecznie i miło 
zostaliśmy przyjęci w Polsce, no ale wiadomo, Polska słynie z gościnności.

Przyjazna atmosfera panowała również u Włochów. Karnawałowe maski z Wenecji, 
które mogliśmy tu obejrzeć, były piękne. Hiszpania zaprezentowała się wspaniale. 
Wielkich rozmiarów byk z kartonu zrobił na nas ogromne wrażenie.

Wszystkich podróżnych zachwyciła znajomość typowych dań tych krajów, a więc 
można było skosztować zupy czosnkowej i klusek rodem z Czech, włoskiej pizzy i 
spaghetti, francuskiego ciasta, sałatki i innych przysmaków greckiej kuchni, 
hiszpańskich przysmaków- tapas, holenderskich krokietów, przeróżnych polskich 
specjałów oraz tradycyjnych przekąsek różnorodnej kuchni portugalskiej.

Ukoronowaniem dzisiejszego wydarzenia był okazały i przepyszny, znany na całym 
świecie - tort szwarcwaldzki .

Obchody Dnia Języków Obcych w szkole pokazały zdolności uczniów, ich niezwykłą
pomysłowość oraz umiejętność pracy w zespole. Bardzo dziękujemy Rodzicom i 
Opiekunom za olbrzymie zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu święta języków 
obcych.
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