
WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 

 

1) Wspólny konkurs leksykalny z cyklu „Konkursy, które uczą” – „Angielskie Powiedzonka i 

Przysłowia”: rozdanie nagród odbyło się po przedstawieniu przygotowanym przez młodzież, a 

nawiązującym do tematyki konkursu. Poniżej treść artykułu, który ukazał się na szkolnej stronie 

internetowej: 

Uroczyste rozdanie nagród w konkursie „English Sayings and Proverbs” 

11 marca 2010 roku w Auli Liceum Ogólnokształcącego odbyło się uroczyste rozdanie nagród w Konkursie „English Sayings and 

Proverbs.” Imprezie towarzyszyła część artystyczna przygotowana przez klasę I d. Oprawę graficzną i konferansjerkę zapewniły klasy 

IIb i IIa.  

Laureaci Konkursu: 

1) Natalia Osysko Ib 

2) Inga Góralczyk Id 

       3) Anna Frankowska IIIc 

4) Alicja Przybyła IId 

Informacje o konkursie: 

 konkurs odbywał się od listopada 2009 do stycznia 2010 

  rozpoczęło go 28 uczniów a do ścisłego finału przeszły tylko cztery najlepsze uczestniczki 

 konkurs składał się z 3 pisemnych etapów i wymagał przyswojenia ponad 150 angielskich powiedzonek 

 jest to wspólny projekt z naszą partnerską szkołą The Sixth Form College z Wielkiej Brytanii 

 konkurs był również zarejestrowany w Radzie Europy jako międzynarodowa impreza z okazji 26 Września 

Międzynarodowego Dnia Języków 

http://edl.ecml.at/Events/Events2009/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx 

Nagrody w Konkursie zostały ufundowane przez:  

 Ambasadę Amerykańską w Warszawie,  

 Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu  

  Oxfrod University Press 

 

Każdy laureat otrzymał zaproszenie na uroczystość: 

 
Zaproszenie 

Organizator Konkursu „English Sayings and Proverbs” oraz klasa I d zapraszają laureatkę Natalię Osysko 

na uroczyste rozdanie nagród. 

Uroczystość odbędzie się 11 marca (czwartek) na trzeciej godzinie lekcyjnej (09.40) w Auli LO Sulechów 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edl.ecml.at/Events/Events2009/tabid/1772/language/en-GB/Default.aspx


 

2) V edycja Testu Stypendialnego „Farnborough 2010” Poniżej relacja finalistów z pobytu w 

Wielkiej Brytanii: 

Relacja z pobytu na wyjeździe stypendialnym do Wielkiej Brytanii 

 

„Sixth Form College Farnborough Scholarship 2010” 
Na przełomie czerwca i lipca dwójka zwycięzców V Testu Stypendialnego przebywała na 

wyjeździe w Wielkiej Brytanii. Oto ich wrażenia z pobytu: 

Sylwia: 

Pobyt w Wielkiej Brytanii na szkolnym Stypendium był ogromną szansą i ciekawym nowym 

doświadczeniem. Nigdy wcześniej jeszcze nie byłam w Anglii, a więc nie mogłam się doczekać 

wyjazdu. Jako, że uczę się już języka angielskiego od dobrych paru lat, byłam ciekawa czy uda 

mi się zrozumieć swobodnie rozmawiających Brytyjczyków. Na początku trzeba było się 

osłuchać i przyzwyczaić do szybkiej codziennej rozmowy, ale po tygodniu można już było 

swobodnie rozmawiać. 

     Mieszkałam u bardzo sympatycznej rodziny, gościła mnie Helen, która ma jeszcze dwie 

siostry. Warunki były fantastyczne, miałam swój oddzielny pokój. We cztery nigdy się nie 

nudziłyśmy. Do collegu chodziłam na zajęcia razem z moją brytyjską koleżanką. Obie 

interesujemy się przedmiotami humanistycznymi, więc uczęszczałam na historię, angielski i 

lekcje o antyku. Nauczyciele i atmosfera w szkole, która liczy około 3000 uczniów, była na 

prawdę niesamowita. Wszyscy bardzo ciepło nas powitali. 

    Razem z dziewczynami i panią Judith (ich mamą) zwiedzałyśmy Londyn. Był to mój drugi 

dzień pobytu w Anglii. Trudno w tak krótkim czasie zobaczyć wszystkie ciekawe miejsca w 

stolicy, ale pani Judith była na prawdę dobrym przewodnikiem. Udało nam się zobaczyć m.in. 

brytyjski parlament, Pałac Buckingham i przejechać na "Oku Londynu". Jednak za najbardziej 

udane uważam szkolne wycieczki do miejscowości uniwersyteckich, Cambridge i Oxfordu. 

Szczególnie urzekł mnie Oxford. Czuć tam niepowtarzalną atmosferę. W tym czasie na terenie 

The Sixth Form College Farnborough odbywały się również dni otwarte wszystkich 

uniwersytetów, więc oprowadzający nas studenci opowiadali o historii miejsca i zajęciach. 

    Na pewno warto starać się o tego rodzaju Stypendium. Stwarza ono niepowtarzalną okazję do 

poznania nowego miejsca i nowych ludzi. Kiedy razem z innymi chodziłam do szkoły, do jednej 

klasy oraz kiedy jadłam razem z angielskimi kolegami lunch, mogłam zobaczyć jak życie w 

Wielkiej Brytanii wygląda na prawdę, bo nie uda się to zwiedzając jedynie popularne atrakcje dla 

turystów.  

Dawid: 

Pobyt był bardzo udany, poprawił się mój poziom języka, zwiedziłem i zobaczyłem sporo 

ciekawych miejsc. Największe wrażenie zrobił na mnie styl życia Anglików. Uczęszczałem na 

w-f, psychologię i biologię. Lekcje są prowadzone w podobny sposób, ale jest nieco lżej. Udało 

się zwiedzić kawałek Londynu, Oxford i Cambridge, było świetnie. Rodzina była porządna, 

warunki doskonałe. Utrzymujemy kontakt.  Warto starać się o szkolne stypendium do naszej 

partnerskiej szkoły w Wielkiej Brytanii, ponieważ jest to dobra możliwość sprawdzenia swoich 

umiejętności językowych a także zdobycie pewnego doświadczenia. 

Trzymamy kciuki, aby również w roku szkolnym 2010/2011 była ta wyjątkowa możliwość 

wyjazdu stypendialnego do naszej partnerskiej szkoły The Sixth Form College 

Farnborough! 

 

 

 

 


