
Kolejny maraton, tym razem językowy. 

  

 

 Dnia 16 maja br. , o godzinie 15.00 w naszej szkole odbył się maraton języka 

angielskiego. Pomysłodawcą oraz opiekunem projektu była Małgorzata Kujawska. Uczniowie 

klas gimnazjum i liceum ponownie spotkali się z tej okazji tym razem w sali 116. 

Gdy uczestnicy zjawili się w sali, pani Kujawska przywitała grupę na maratonie i zarządziła 

zabawę z rolką papieru toaletowego, dzięki której mieliśmy się poznać. Zabawa polegał na 

tym, że każdy oderwał dowolną liczbę listków i opowiedział o sobie po angielsku, tyle zdań 

ile wziął papieru. Kiedy każdy się przedstawił, przeszliśmy do kolejnej zabawy, czyli 

kalambury. Następnie, związku z tym, że pani Kujawska jest dość wymagającym 

nauczycielem, napisaliśmy test. Po sprawdzeniu arkuszy i ogłoszeniu wyników, podzieliliśmy 

się na trzyosobowe grupy. Pierwszym zadaniem grupowym był film. Obejrzeliśmy kilka 

zabawnych wideoklipów, w których zawarte były odpowiedzi, na przedstawione wcześniej 

pytania. Kolejnym naszym zadaniem było uzupełnienie tekstu piosenki Neila Horana „On the 

loose” . Najwięcej czasu jednak przysporzyła nam gra z QR kodem. Za pomocą rozsianych po 

całej szkole kodów QR, musieliśmy odgadnąć zagadkę i odnaleźć skarb. Każdy kod zawierał 

podpowiedź do odkrycia zaginionego przedmiotu. Kiedy wszystkie grupy odnalazły schowane 

kody i znały odpowiedź na zagadkę, weszliśmy do naszej sali, by odnaleźć skarb. Po chwili 



jedna z grup odnalazła książkę J.K. Rowling - „Harry Potter”, czyli dokładnie to czego 

dotyczyły podpowiedzi. Ok. godziny 19.00 nadszedł czas na kolację, a po posiłku 

przystąpiliśmy do ostatniego konkursu. Tym razem wzięliśmy udział w internetowym quizie – 

Kahoot. Jest to test wiedzy ogólnej, związanej z językiem angielskim oraz dotyczącym krajów 

anglojęzycznych. Ukończywszy quiz i wyłowiwszy zwycięzców, przeszliśmy do ostatniego 

punktu programu. Pani Kujawska wręczyła nagrody zwycięzcom quizu oraz pamiątkowe 

dyplomy wszystkim uczestnikom maratonu. Na koniec pożegnaliśmy się i rozeszliśmy do 

swoich domów. 

Uważam, że było to dla nas wszystkich bardzo pouczające doświadczenie.  Dzięki temu 

maratonowi poznaliśmy i spędziliśmy miło czas z innymi uczniami naszej szkoły oraz 

polepszyliśmy swoje umiejętności językowe, nie wspominając o nagrodach rzeczowych, 

którymi były słodycze i książki. 

                     Małgorzata Oleszkiewicz, kl. 3B 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


