
WSPÓLNE PROJEKTY W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 

 

1) Wspólny konkurs gramatyczny z cyklu „Konkursy, które uczą” – „Angielskie Przyimki” 

Kolejny wspólny konkurs gramatyczny najlepiej przedstawia opublikowany na szkolnej 

stronie internetowej regulamin: 

 

 

 

 

ENGLISH PREPOSITIONS-  konkurs gramatyczno-leksykalny  
REGULAMIN KONKURSU 

Organizatorami konkursu są:  
Marilyn Harris – The Sixth Form College Farnborough 

  Beata Kouhan – Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie 

1) W konkursie mogą brać udział uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Sulechowie z klas pierwszych, 

drugich i trzecich oraz z The Sixth Form College Farnborough 

2) Konkurs składa się z trzech etapów pisemnych 

3) Celem konkursu jest: wzbogacenie zasobu słownictwa uczniów o szereg wyrażeń przyimkowych 

oraz czasowników, przymiotników i rzeczowników występujących z nimi przyimkami używanych w 

języku  angielskim, oraz poszerzenie zakresu konkursu o element międzynarodowy 

4) Lista publikowanych wyrażeń przyimkowych nie jest jedynym materiałem obowiązującym w czasie 

trwania konkursu, tzn. w czasie trwania konkursu mogą znaleźć się wyrażenia spoza listy.  

5) W czasie trwania konkursu wymagana jest od uczniów duża doza samodzielności, tzn. własna 

praca w celu wzbogacenia wiedzy oraz śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej i systematyczny 

kontakt z organizatorem konkursu w sprawie harmonogramu kolejnych etapów konkursu 

6) Nagrody w konkursie to Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody rzeczowe  
HARMONOGRAM KONKURSU 

I etap – grudzień 2010 

II etap – luty 2011 

II etap – marzec 2011 

Uroczyste zakończenie konkursu: maj/czerwiec 2011 
Warunki wygranej na poszczególnych etapach 

I etap- 95% lub w razie braku takich wyników 10 najlepszych rezultatów 

II etap – 97% lub 5 najlepszych rezultatów  

III etap – 3 najlepsze rezultaty 
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

 

5 osób zostało ostatecznymi laureatami tego konkursu ze strony polskiej, natomiast 2 dwoje uczniów z 

Wielkiej Brytanii wykazało się największym zaangażowaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Kolejna impreza była związana z organizacją tegorocznego konkursu gramatycznego, w 

ramach której dwójka brytyjskich laureatów konkursu gościła przez kilka dni w naszej szkole 

i u naszych uczniów. Informacje o tym pobycie i imprezach towarzyszących zostały 

publikowane na szkolnej stronie internetowej i Biuletynie Miasta Sulechów nr 102 Lipiec 2011. 

 

Pobyt gości z Wielkiej Brytanii w dniach 13-17 czerwca 2011r. 

 

W roku szkolnym 2010/2011 odbywał się trzystopniowy konkurs gramatyczny równolegle w Liceum 

Ogólnokształcącym w Sulechowie oraz The Sixth Form College Farnborough. Zwycięzcy brytyjskiej 

edycji konkursu: Patrick Reardon-Morgan i Lalita Dey wraz z opiekunką p. Catherine Howard gościli w 

Sulechowie w dniach 13-17 czerwca 2011 r. 

 Pani Dyrektor Halina Szeląg oraz Pani Wicedyrektor Beata Leśniak serdecznie przyjęły gości i 

życzyły udanego pobytu oraz niezapomnianych wrażeń. 

 Cathy, Patrick i Lalita spędzili intensywnie okres pobytu m.in. zwiedzając: Liceum Ogólnokształcące 

i uczestnicząc w lekcjach. Odbyła się mini wersja konkursu „English Prepositions”, w której 

międzynarodowe drużyny odświeżyły swoją wiedzę o przyimkach. Wszystkim szczególnie podobały się 

zajęcia z nauki tzw. łamańców językowych, a Pani Howard wykazała się niemal nienaganną dykcją i 

polskim akcentem.    

 Niezwykle mile i serdecznie Brytyjczycy zostali przyjęci przez Pana Burmistrza Romana 

Rakowskiego, z którym wymieniono wiadomości na temat historii współpracy obu Gmin i Szkół. Potem 

goście zostali oprowadzeni po gmachu urzędu. Niezwykłe wrażenie zrobiła panorama Sulechowa 

podziwiana z wieży Ratusza oraz sala obrad i pozostałe ważne sale naszych władz miejskich.  

 Dzięki uprzejmości Pana Dyrektora Sulechowskiego Ośrodka Kultury nauczycielka i uczniowie z 

The Sixth Form College Farnborough zwiedzili odrestaurowany gmach Zboru i Zamek. Uczestniczyli 

również w zajęciach praktycznych w nowoczesnej Sali multimedialnej, a szczególne wrażenie wywarła 

na nich jedna z najstarszych i najlepiej zachowanych sal, ozdobiona przepięknymi ornamentami.  

 Dopełnieniem ciekawych miejsc, jakie zobaczyli goście, było zwiedzenie nowoczesnej i wspaniale 

wyposażonej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Brytyjczycy nie kryli podziwu, 

szczególnie oglądając supernowoczesne laboratorium testujące najnowsze urządzenia do pozyskiwania 

prądu i ciepła z alternatywnych źródeł energii.   

 Kolejną atrakcję stanowił rejs galarem po rzece Odrze, zwiedzanie bunkrów znajdujących się przy 

rzece, zwiedzenie najciekawszych miejsc w Zielonej Górze oraz Muzeum Etnograficznego w Ochli.  

 Aby goście mogli jak najbardziej integrować się z naszą społecznością, mieszkali i byli pod 

troskliwą opieką uczniów i nauczycielki z Liceum Ogólnokształcącego: Ingi Góralczyk z klasy II d, 

Joanny Kordzińskiej z klasy III a oraz nauczycielki języka angielskiego Beaty Kouhan. Brytyjczycy 

uczestniczyli w spotkaniach rodzinnych i towarzyskich np. w Kręgielni w Obłotnem.  

 Nasi goście tak dobrze czuli się w naszym kraju, że Pani Howard przyznała, iż wszyscy chętnie 

zostaliby dłużej. Podziękowali wszystkim za gościnność, opiekę i serdeczność jakiej doświadczyli i 

mamy nadzieję, że jeszcze do nas przyjadą.  

 

Beata Kouhan 

 
 

  

 

 

 

 

 



3) Kolejną imprezą był wyjazd naszych uczniów na VI Test Stypendialny Farnborough 2011 

połączony z imprezą z okazji Roku Wolontariusza. Dwie nasze uczennice odniosły z tego 

niecodziennego projektu następujące wrażenia:  

 

MIĘDZYNARODOWA WYMIANA Z PARTNERSKĄ SZKOŁA THE SIXTH FORM 

COLLEGE FARNBOROUGH 2011 

 Osoby uczestniczące w wymianie: Paulina Bakinowska IIId  i Agnieszka Światły IIIc  

Wymiana uczniowska, na którą miałyśmy okazję pojechać do Anglii, była niesamowitym przeżyciem. 

Byłyśmy tam od soboty, 12 lutego do niedzieli, 20 lutego. Cały wyjazd skupiał się wokoło wolontariatu. 

Obie nie spodziewałyśmy się tego, co nas tam zastało.  

 

The Sixth Form College w Farnborough jest w czołówce najlepszych szkół w kraju i rzeczywiście na 

takie miano zasługuje. Składa się z 7 bardzo nowoczesnych budynków, uczy się tam około 3 tys. 

uczniów. Oprócz wyglądu, bardzo spodobał nam się system nauczania. Uczniowie wybierają tylko 4 

przedmioty i uczą się ich przez 2 lata. Po każdym roku piszą egzaminy podsumowujące ich wiedzę. 

Oprócz znanych nam zajęć do wyboru mają też dość nietypowe (dla nas) przedmioty np. fotografia, 

sztuka, aktorstwo czy też nauka obróbki muzyki. 

 

Przez cały tydzień naszego pobytu w college odbywały się zajęcia z wolontariatu. Trwała akcja 

promująca i różne organizacje zachęcały uczniów do przyłączenia się do nich. Wolontariat w Anglii jest 

bardzo popularny, a także pomocny przy dostawaniu się na studia. Szkoła zorganizowała spotkanie ze 

starszymi ludźmi, z którymi młodzież spędzała czas na quizach, rozmowach lub nauce obsługi 

komputera. Innego dnia college przygotował gry i zabawy dla niepełnosprawnych dzieci z sąsiednich 

szkół specjalnych. Miała miejsce również wymiana ubrań, z której dochód przeznaczony był na cele 

charytatywne. Jednak najciekawszym wydarzeniem był dzień matematyki w szkole. Dzieci poprzez 

zabawę mogły się czegoś nauczyć, a my zrozumiałyśmy, jak wiele można dać innym, dzieląc się tylko 

czasem. Dobre chęci i odrobina zaangażowania mogą zdziałać coś na prawdę wspaniałego. Działalność 

college jest dobrym przykładem do naśladowania. Nawet w naszej szkole moglibyśmy zorganizować 

podobne akcje. 

 

Każda z nas mieszkała u jednego ucznia. Miałyśmy zatem okazję poznać codzienne życie Anglików. 

Tamtejsi ludzie, ich styl życia, otwartość, tolerancja - całkowicie  

urzekają. My osobiście zakochałyśmy się w tym miejscu. A oprócz tego podszkoliłyśmy swój angielski. 

Niesamowite wspomnienia i zdobyte doświadczenia jakie przywiozłyśmy z Anglii na długo zostaną nam 

w pamięci. Zachęcamy Was do brania udziału w tego typu konkursach, bo na prawdę warto. Może to 

być Wasza jedyna okazja wyjazdu i niemądrze byłoby z niej nie skorzystać. 

  

 

 

 

 

 

4)  

 

 



5) Następną odnotowaną imprezą międzynarodową i partnerską był wyjazd dwóch następnych 

uczennic z naszej szkoły do Gminy Rushmoor w Wielkiej Brytanii. Wyjazd odbył się w dniach 

16-20 marca i również był imprezą z okazji Roku Wolontariusza. Sponsorem projektu były 

Gmina Sulechów i Gmina Rushmoor. Uczennice Dominika Bilińska i Monika Grasza 

wspominały jak wielkie wrażenie wywarł na nich cel wyjazdu i sam pobyt. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


