Szkolny Drużynowy Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych
2 marca 2018 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, do którego
przystąpiły dwuosobowe drużyny z klas II i III gimnazjum. Na 17 oddziałów rękawicę podjęło 13 klas.
Do celów Konkursu należało poszerzanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowania kulturą
i historią krajów niemieckiego obszaru językowego, kształtowanie tolerancji wobec innych tradycji i
zwyczajów jak również kształtowanie umiejętności pracy zespołowej i zachęcenie do dalszej pracy w
zakresie poznawania języka niemieckiego.
W trakcie trwania Konkursu nie wolno było drużynom konsultować się z innymi uczestnikami
i korzystać z pomocy naukowych i urządzeń elektronicznych. Ich praca miała być w pełni samodzielna
i zgodna z zasadami fair play - trzeba przyznać, że każda grupa spełniła te wymagania w 100%.
Uczniowie przystąpili wyłącznie do zadań pisemnych: testu wyboru, testu lukowego i zadań
polegających na przyporządkowaniu informacji. Należało wykazać się wiedzą z zakresu historii,
polityki, geografii, kultury i realiów codziennego życia mieszkańców Niemiec, Austrii, Szwajcarii i
Liechtensteinu.
Po sprawdzeniu wszystkich części Konkursu i podliczeniu punktów ustalono następujące miejsca:
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wyróżnienie

Zgodnie z regulaminem Konkursu drużyny, które zajęły I, II, III miejsce oraz drużyna, która zdobyła
wyróżnienie, czyli IV miejsce, otrzymują celującą ocenę cząstkową z aktywności pozalekcyjnej z języka
niemieckiego. Pozostałe grupy, które podjęły wyzwanie i wzięły udział w Konkursie otrzymują ocenę
bardzo dobrą. Wszystkim uczniom gratulujemy ogromnej wiedzy, a w razie niewiedzy – dowcipnych
odpowiedzi  Bo kto by pomyślał, że gwardziści szwajcarscy mogą kojarzyć się z osobą „silną,
muskularną, dobrze broniącą”, lub „z osobą w czapce, w skórzanych spodenkach na szelkach”? Albo
że Szwajcaria leży nad Morzem Śródziemnym lub nawet Czerwonym? I ten genialny Mikołaj Kopernik,
który nie tylko wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, ale jeszcze… stworzył teorię względności! Człowiek
uczy się całe życie…
Inf. Olga Markiewicz

