
ENGLISH WITH US IS FUN 

Nasza „Siódemkowa” młodzież, wspierana przez nauczycieli, bierze udział w poważnych imprezach językowych. Oto 

przykłady: 

 Olimpiada Języka Angielskiego – prowadzimy koło olimpijskie, organizujemy etap szkolny 

 

 

 Cambridge English Assessment tests – przeprowadzamy próbny egzamin tzw. ‘mock’ Cambridge English 
Advanced 

 

 Konkursy tłumaczeniowe -  np. Juvenes Translatores czyli konkurs dla młodych tłumaczy organizowany przez 

Komisję Europejską. Jeśli nasza szkoła jest w danym roku wylosowana, etap szkolny odbywa się w listopadzie i 

może w nim uczestniczyć 5 uczniów, a nagrodą (jeden laureat w kraju) jest wyjazd do Brukseli.  Jeśli nie mamy 

szczęścia w losowaniu, organizujemy konkurs szkolny dla wszystkich chętnych. Konkursy mają już wieloletnią 

tradycję i nadal cieszą się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy również do nauki przez zabawę, oferując cały wachlarz konkursów szkolnych. Oto ich ‘próbki’: 

 konkursy w oparciu o materiał literacki   

Na ten rok planowany był konkurs inspirowany dramatami Szekspira, a w szczególności idiomami stworzonymi na 

potrzeby tych dramatów przez Szekspira, które trafiły do języka potocznego i nadal są w powszechnym użyciu. 

 



Jeśli chcesz spróbować swoich sił, obejrzyj jeden z animowanych filmików pochodzących z platformy edukacyjnej 

BBC: BBC Learning English - Course: shakespeare / Unit 1 / Session 9 / Activity 1.  

(Obejrzenie go nie zajmie Ci więcej niż 4 minuty.) 

 

A teraz odpowiedz na dwa przykładowe konkursowe pytania. Znajdziesz je tutaj: 
https://forms.office.com/r/2TDUFvfke1 

 konkursy służące rozszerzeniu zakresu słownictwa 

Ich podstawę zawsze stanowi materiał do samodzielnego opracowania. Może mieć postać np. krótkiego filmu, 
takiego jak ten https://www.youtube.com/watch?v=UCEYZnIszxM&t=1s (101 Really Useful PHRASAL VERBS) 

Jeśli masz ochotę, skorzystaj z linku i przypomnij sobie czasowniki frazowe potrzebne do konkursu.   

(Czas: 16 minut, żeby odpowiedzieć na przykładowe pytania konkursowe wystarczy, jeśli obejrzysz 4 minuty filmu .) 

 

Zobaczmy, ile zapamiętałeś/łaś. Tu znajdziesz dwa przykładowe pytania konkursowe: 

https://forms.office.com/r/0zCJ8hW23P. 

 konkursy artystyczne: 

Tradycją „Siódemki” jest Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. ”Ladies and gentlemen! Welcome to the next edition of 

the English Song Contest”. W 2019 roku, wtedy kiedy jeszcze nic nie zapowiadało, że świat się zmieni, Gabi i Janek 

tak powitali tych, którzy zmieścili się w auli i tych, którzy musieli zadowolić się miejscami stojącymi w korytarzu. 

Wykonawców było wielu. Wszyscy wybrali trudny repertuar, wymagający wokalnie i językowo i wszyscy byli 

fantastyczni!   Liczymy, że sukces konkursu uda się powtórzyć w tonacji durowej, optymistycznej i koniecznie live z 

prawdziwej sceny i z prawdziwą publicznością. 

 

 

 

 

 

 

Nasza młodzież realizuje się również w kreatywny sposób, pisząc wiersze po angielsku (jeden z nich możecie usłyszeć 

w filmiku przygotowanym przez Siódemkowiczów) oraz biorąc udział w konkursie plastycznym. Każda z edycji 

konkursu jest związana z literaturą angielską lub ważnymi wydarzeniami i postaciami kultury krajów anglojęzycznych.  

 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/burmese/course/shakespeare/unit-1/session-9
https://forms.office.com/r/2TDUFvfke1
https://www.youtube.com/watch?v=UCEYZnIszxM&t=1s
https://forms.office.com/r/0zCJ8hW23P


Nasi uczniowie uczestniczą również w wydarzeniach kulturalnych w języku angielskim dostępnych w Krakowie. 

 

 

Jeśli chcesz się sprawdzić, możesz rozwiązać przykładowy test, podobny to testu rozpoziomowującego, który każdy 

nowy Siódemkowicz pisze na początku roku szkolnego, aby trafić do grupy językowej na właściwym poziomie 

zaawansowania.  
https://forms.office.com/r/bfS9HuBUdT  

https://forms.office.com/r/bfS9HuBUdT

