III JĘZYKOWA GRA MIEJSKA

W sobotę, 20 października, odbyła się trzecia edycja Językowej Gry Miejskiej, zorganizowana przez
Szkołę Podstawową nr 2 oraz Szkołę Podstawową nr 3. Patronat honorowy już tradycyjnie objął
Burmistrz Miasta Orzesze. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 4-8 orzeskich szkół
podstawowych, którzy ciekawi świata oraz rządni wyzwań zmierzyli się z różnorodnymi zadaniami
językowymi i kulturoznawczymi. W zabawie udział wzięło sześć dwuosobowych drużyn.
Tym razem stacje oraz dwa escape room’y ukryto w Zawadzie. Pierwszy pokój zagadek stylizowany
był na niemiecki zamek Neuschwanstein, w którym bezsprzecznie królowały kody QR oraz język
niemiecki. Kolejny escape room bazował na gwarze śląskiej. Aby dotrzeć do zadań, należało wykazać
się sprytem oraz spostrzegawczością. Kod do walizki, zapisany na drewnianych puzzlach ukrytych w
sali, był przepustką do kolejnych poleceń. Do jednego z nich wprowadził szalony profesor Niklaus,
bohater filmiku „Kurs ślonskij godki”, kolejne natomiast ukryte było na tajemniczej planszy. By móc
je zobaczyć, niezbędna była latarka UV. Na pozostałych stacjach uczestnicy gry mogli jeszcze
sprawdzić swoje wyczucie językowe, zmierzyć się z językiem angielskim, niemieckim a nawet
włoskim. Nie można zapomnieć o tajnych agentach, urodzonych aktorach, którzy posiadali dodatkowe
zadania kulturoznawcze.
Każdorazowo celem Językowej Gry Miejskiej jest nauka przez zabawę, czyli połączenie przyjemnego
z pożytecznym: rozbudzanie ciekawości zagraniczną kulturą, motywowanie do nauki języków oraz
integracja uczestników. Liczy się logiczne myślenie, spostrzegawczość oraz tempo wykonywania
zadań.
Młodzież rewelacyjnie poradziła sobie ze wszystkimi zagadkami, jednak najlepsza okazała się
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, drugie miejsce wywalczył zespół ze Szkoły Podstawowej nr 8 z
Mościsk, natomiast trzecie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 2. Dzięki przychylności
sponsorów, mogliśmy nagrodzić również czwarte miejsce, które zajęła drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 4 w Jaśkowicach. Nagrody ufundowali: Laboratorium Robotyki z Orzesza,
Movement Center z Orzesza, Fight Club Niepokorni Orzesze, Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży oraz Goethe-Institut, a wręczyła je dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3, Pani Ewa Golus.
Organizatorkami konkursu były Panie Monika Musioł-Skrzypiec, nauczycielka języka niemieckiego w
Szkole Podstawowej nr 3, oraz Katarzyna Dworaczek-Gorzawska, nauczycielka języka angielskiego w
Szkole Podstawowej nr 2. Podziękowania należą się także nauczycielkom: p. Barbarze Kucharewicz,
p. Annie Kaniewskiej p. Lucynie Gruszczyk oraz uczniom, którzy pomogli przy organizacji III
Językowej Gry Miejskiej.

