
Angliści z Bojanowa i germaniści z Rudnika nad Sanem 

wygrywają w Jeżowem 
 

 Na dobre wszedł już do  tradycji Zespołu Szkół w Jeżowem  Konkurs z Języka Angielskiego 

i Niemieckiego „Języki integrują”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych. W piątek 18 

marca 2016 odbyła się już szósta jego edycja. Po raz drugi patronat honorowy nad konkursem  

językowym objął Starosta Niżański Robert Bednarz. Od tego roku „Języki integrują” znalazły się na 

liście konkursów  Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.  

 O tym, że ta rywalizacja językowa cieszy się coraz większą popularnością świadczy fakt, że 

do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło się 11 szkół z trzech powiatów: niżańskiego, rzeszowskiego i 

stalowowolskiego.  Po raz pierwszy w tym roku gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół w 

Wysokiej Głogowskiej, Publicznego Gimnazjum w Rudniku nad Sanem czy Zespołu Szkół w 

Nowosielcu. Jak co roku  trzyosobowe drużyny, reprezentujące poszczególne gimnazja, 

rywalizowały ze sobą w konkurencjach sprawdzających wiedzę i umiejętności językowe w formie 

gier i zabaw.  

 Jako pierwsi przystąpili do konkursowych zmagań uczniowie w konkurencjach z zakresu 

języka angielskiego. Techniczna strona  tegorocznej multimedialnej  prezentacji z języka 

angielskiego, przygotowana przez  nauczyciela języka angielskiego Marka Piśko, wzbudziła 

zachwyt wszystkich zgromadzonych. Zadania konkursowe sprawdzały wiedzę ze znajomości  

krajów anglojęzycznych, z czasów gramatycznych w języku angielskim oraz umiejętność  

rozumienia ze słuchu na podstawie dwóch materiałów filmowych. Po podsumowaniu wyników 

okazało się, że zwyciężyli uczniowie z Bojanowa, przed Rudnikiem nad Sanem i Kamieniem. 

Kolejne miejsca przypadły gimnazjalistom z Jeżowego, Nowosielca, Wysokiej Głogowskiej, 

Grobel, Starego Nartu i Jaty. 

  Po krótkiej przerwie do zmagań konkursowych przystąpili młodzi germaniści. Uczniowie 

zmierzyli się z czterema konkurencjami sprawdzającymi cztery różne kompetencje językowe. W 

każdej konkurencji drużyna  mogła maksymalnie uzyskać 20 punktów, po 1 za każde poprawnie 

rozwiązane zadanie. Tradycyjnie już gimnazjaliści zmierzyli się z quizem dotyczącym krajów 

niemieckojęzycznych. Jednak najwięcej trudności sprawiła uczniom konkurencja gramatyczna, w 

trakcie której musieli wczuć się w rolę nauczyciela i  poprawić  błędy  gramatycze w tekście. W 

zadaniu trzecim uczniowie, uzupełniając luki w dyktandzie,  sprawdzili  jak dobrze radzą sobie z 

rozumieniem ze słuchu, by w ostatnim zadaniu spróbować  swoich sił w ćwiczeniach leksykalnych. 

Całość przygotowały nauczycielki języka niemieckiego: Elżbieta Łagocka-Mękal o Marta Kossak-

Dec. Wśród młodych germanistów najlepsi okazali się uczniowie gimnazjalni z Rudnika nad 

Sanem, przed Jeżowem i Kamieniem. Następne miejsca, z minimalną stratą do trzeciej drużyny, 

zajęli uczniowie ze Starego Nartu, Cholewianej Góry i Jaty 

 W trzyosobowym jury zasiadali nauczyciele szkół gimnazjalnych, a  prowadzącymi konkurs 

były uczennice klasy pierwszej LO: Joanna Szewc i Ewelina Koc. Kolejny udany konkurs 

językowy Zespołu Szkół w Jeżowem uwieczniła zaś na zdjęciach uczennica klasy II LO – 

Agnieszka Kasica.  
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