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Biuletyn szkolny ZSZ Nr 2 
im. Powstańców Wielkopolskich 

we Wrześni

Przedstawiamy Wam jedenasty numer biuletynu szkolnego „WIEŚCI Z KOSZAR”.
Bieżący numer w całości został poświęcony Europejskiemu Dniu Języków Obcych.

W numerze znajdziecie również QUIZ – językowy. 
Nagrody czekają!!! 

Redakcja „WIEŚCI Z KOSZAR” wita wszystkich pierwszoklasistów!!!
”Starszaków” także serdecznie pozdrawia.

Zapraszamy Was do współpracy.

Złota myśl…
„W jednej chwili ani w drugiej chwili wieczności nie ma. Chwila to czas. 

Czas to przeszłość. Teraz to nie chwila, to nie czas, to nie przeszłość. 
Teraz to wieczność. I teraz. I teraz. I żadne teraz nie jest skutkiem poprzednich

 teraz-ów ani przyczyną następnych. Wieczność to wieczne nowe teraz”. 
                                                                                                                  E. Stachura

P. S. NASZA SZKOŁA OTRZYMAŁA TYTUŁ „SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW”!

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ
www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl

http://www.zsz2.wrzesnia.powiat.pl/


         

Europejski Dzień Języków

    Początkowo nazywany  Międzynarodowym Dniem Języków Obcych.  Został  on 
ustanowiony przez Radę Europy w 2001 roku. Obchodzi on swoje urodziny zawsze 
26 września, a w tym roku z okazji 10-lecia są one szczególne. W święcie tym, bierze 
udział 47 państw z całej Europy. Organizują one różnego rodzaju festyny i konkursy, 
aby pokazać jak ważne są języki obce i ich obecność w naszym codziennym życiu.

DEUTSCH    ENGLISCH    RUSSISCH

   Głównymi  celami  tego  święta  jest  uświadomienie,  w  szczególności  młodym 
ludziom,  jak  ważna jest  nauka  i  znajomość języków obcych.  Pomaga to  bowiem  
w  porozumiewaniu  się  z  innymi  bez  barier,  a  tym  samym  umożliwia  likwidację 
uprzedzeń i stereotypów względem innych narodowości. Pomaga to również w pewien 
sposób  mieszać  się  różnym  kulturom  i  tworzyć  nowe  horyzonty.  Podkreśla  też 
ważność naszej  świadomości  kulturowej,  względem swojego państwa oraz naszych 
europejskich sąsiadów, którą powinniśmy chronić i pielęgnować.

ENGLISH    GERMANY    RUSSIAN
   Ponadto jeśli  chcesz,  możesz  przyłączyć  się  do  społeczności  Facebook’a,  która 
popiera  działalność  na  rzecz  języków obcych.  Projekt  ten  funkcjonuje  pt.:  „Języki 
otwierają  drzwi”.  Nie  jest  więc trudno znaleźć nowych,  zagranicznych przyjaciół,  
z którymi nie tylko można szkolić swoje umiejętności w porozumiewaniu się w języku 
obcym, ale poznawać kulturę innych państw i europejski świat. 

РУССКИЙ    АНГЛИЙСКИЙ    НЕМЕЦКИЙ

http://www.google.pl/imgres?q=mi?dzynarodowy+dzie?+j?zyk?w+obcych&hl=pl&sa=X&biw=1280&bih=690&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=TA4WZ4YBQDmdUM:&imgrefurl=http://www.francuski.fr/culture/pl/2011/09/europejski-dzien-jezykow/&docid=KB52WFlbKZgvhM&w=440&h=320&ei=W9l1Tt6AM8jOsgbN-sGsCA&zoom=1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&hl=pl&rurl=translate.google.pl&sl=en&tl=pl&u=http://www.cilt.org.uk/home/valuing_languages/european_day_of_languages/10_downloads/idoc.ashx%3Fdocid%3Da36bcb8c-ed52-4905-bd5c-d6adf5d84be9%26version%3D-1&usg=ALkJrhgLbI6YejiTEleEHVbtKg95U-VQLA


„Języka obcego, którego uczę w naszej szkole zaczęłam się uczyć mając 9 lat. 
Nigdy nie sądziłam, że odegra on tak ważną rolę w moim życiu i stanie się 
swego rodzaju sposobem na życie. Jestem osobą pogodną i dużą optymistką. 
Bardzo  lubię  jeździć  na  rolkach,  spacerować,  jeść  oraz  zadawać  zadania 
domowe. Jak sama twierdzę to ostatnie - to moje najbardziej ulubione hobby
.”

„?????????????????????????????????????????????????????????????”

„Jestem matką, żoną i nauczycielką. Dokładnie w takiej kolejności! Staram się 
być najlepszą z nich. Wciąż brakuje mi czasu, ale jeśli mam odrobinę czasu 
wolnego, to lubię wtedy czytać książki, słuchać muzyki. Lubię coś jeszcze …, 
ale to moja słodka tajemnica.”

„!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

„Jestem  miłośnikiem  nowych  salonowych  samochodzików,  zmieniam je  jak 
rękawiczki. Moim ulubionym miejscem do parkowania jest piwnica szkolna.  
W szkole posiadam, dzięki uprzejmości naszej Dyrekcji, najnowocześniejszą 
salę lekcyjną, wyposażoną w doskonały sprzęt multimedialny. 
           P. S. Pozdrawiam uczniów z „Koszar” i pracowników szkoły!!!” 

   
                                                                                                   



QUIZ JĘZYKOWY DLA KAŻDEGO:

1. W którym z poniższych państw język niemiecki jest językiem oficjalnym?

A) Księstwo Liechtenstein
B) Szwecja
C) Austria
D) Belgia
E) Luksemburg

2. Które  z  poniższych  nazw,  są  nazwami  odmian  współczesnego 
standardowego języka w Norwegii?

A) Nynorsk
B) Norse
C) Faroese
D) Bokmål

3. Jak nazywa się oficjalny język w Azerbejdżanie?

A) Azerbejdżański
B) Azerbejdżanin
C) Azerbendżarski
D) Azerski

4. Gdzie mówi się w języku aleuckim?

A) Alaska
B) Syberia
C) Norwegia
D) Grenlandia

5. W jakim kraju mówi się w języku cymraeg?

A) Irlandia
B) Szkocja
C) Walia
D) Wyspy Owcze

6. Jak nazywa się język albański w Albanii?

A) Albanski
B) Albani
C) Shqip

Na odpowiedzi czekamy do 30.09.2011.

                                                               Redakcja „ Wieści z Koszar”:                                               
                                                                     Edyta Raczak, Łukasz Tokarski 
                                                    oraz Aleksandra Hoppe, Lidia Szczublewska. 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy!


