Dnia 25 kwietnia w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy
Ogólnej, w którym konkurowali ze sobą nauczyciele liceum oraz
gimnazjum wraz z uczniami klas trzecich. Utrudnienie polegało
na tym, że pytania kierowane do zawodników zadawane były w
języku angielskim. Kto został zwycięzcą tegorocznej edycji quizu?
Pogoda nie dopisuje, krople deszczu stukają w okna... Jak temu zaradzić?
Pani Małgorzata Kujawska znalazła idealny sposób - krótki quiz! Uczestnicy
wraz z widownią spotkali się w samo południe, w szkolnej czytelni. Jak co roku
po odczytaniu regulaminu, oficjalnie ogłoszono początek rywalizacji. Gromkie
brawa, jakimi zostali przywitani uczestnicy konkursu rozeszły się po całej
szkole. Do pierwszej z drużyn należały: Pani Anna Lewandowska wychowawca gimnazjalnej klasy 3A, Pani Małgorzata Matuszak
odpowiedzialna za bibliotekę w naszej szkole i Pani Ewa Smoleńska wychowawca gimnazjalnej klasy 3B. W skład zespołu numer dwa wchodzili:
Zuzanna Maculewicz - uczennica klasy 3A, Krzysztof Ćwirko - uczeń klasy 3B
oraz Urszula Majewska - uczennica klasy 3C. Do trzeciej, ostatniej drużyny
należały : Pani mgr Edyta Czajkowska, wicedyrektor liceum,Pani Anna Sawicka
pedagog szkolny oraz Pani Małgorzata Pilawka opiekun sportowców oraz
wychowawca klasy 2A liceum.
Dla wszystkich łącznie przygotowano 40 pytań o różnej skali trudności i
tematyce. Cała zabawa trwała blisko godzinę. Zespoły niejednokrotnie
przeprowadzały burzę mózgów, ale nikt nie był nieomylny. Największy problem
zespoły miały z pytaniem o wokalistę brytyjskiego, Ed'a Sheeran'a. Nawet

publika nie była w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi na pytanie o wiek
piosenkarza! Zacięta walka doprowadziła do tego, że już dwie tury przed rundą
finałową znaliśmy zwycięzców, którymi byli... Nauczyciele z naszego
gimnazjum! Należy zaznaczyć, że nie odstawali od swoich podopiecznych,
mimo braku regularnych spotkań z językiem angielskim. Drugie miejsce, z 9
punktami zajęli uczniowie klas gimnazjalnych, a trzecie miejsce na
podium przypadło nauczycielom liceum!
Zadaniu podołało również Jury z klasy trzeciej, przyszłe absolwentki
naszego liceum: Nikola Janowska, Patrycja Pawlak i Marcelina Bednarek zajmująca się zapisywaniem punktacji. Umiejętności językowe prezentowane na
wysokim poziomie pokazały, że w naszym liceum nauczanie języków obcych
jest na najwyższym poziomie. Jednak to co dobre, szybko się kończy. Wraz z
dzwonkiem skończyliśmy zmagania w siódmej edycji Konkursu o Wiedzy
Ogólnej.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a publiczności za doping!
Małgorzata Haus, klasa 1 b LO

