Zielono nam… - dzień Św. Patryka w naszej szkole

Żeby zapewnić sobie szczęście w tym dniu
dzieci szukają czterolistnych koniczynek (jeśli
jest to możliwe), ubierają się na zielono (jeśli
tego nie zrobią koledzy mogą je szczypać,
żeby drugi raz nie zapomniały) i próbują
schwytać

Leprekona,

który

uczyni

ich

bogatymi (to on jest właścicielem garnka pełnego złota na końcu tęczy). Nie tylko tak się
dzieje w Irlandii, ale również i w Polsce. 16 marca został zorganizowany Dzień Św. Patryka
w naszej szkole. Głównym bohaterem tego dnia był Św. Patryk. Uczniowie pamiętali, żeby
ubrać

się

na

zielono.

Szkoła

została

udekorowana

koniczynkami

i

plakatami

przedstawiającymi postać Św. Patryka oraz fascynujące obyczaje i legendy celtyckiej Irlandii.
Przedstawiciele klas VII wzięli udział w quizie wykorzystując aplikacje QR-code reader,
Pic Collage and Kahoot! do rozwiązania zadań. Przyznali, że lubią korzystać z środków
multimedialnych podczas zajęć. Jest to przyjazny i motywujący sposób uczenia się języków
obcych, daje możliwość poznania historii i tradycji krajów bez kupowania biletu do Londynu,
Berlina czy Moskwy. Angielski, niemiecki czy rosyjski jest na wyciągniecie ręki. Podczas
przerw uczniowie korzystali z oferty zrobienia sobie selfie w czapce Leprekona, wycięcia
i przyklejenia na ubranie trzylistnej koniczyny (shamrock), posłuchania irlandzkiej muzyki
oraz obejrzenia tradycyjnych irlandzkich tańców (step dancing). Ekranizacja filmu St.
Patrick – the Irish Legend zakończyła program obchodów dnia Św. Patryka w naszej
szkole. Całe przedsięwzięcie zostało zorganizowane metodą projektu edukacyjnego ze
szczególnym uwzględnieniem celów ogólnych i szczegółowych podstawy programowej.

Mamy nadzieję, że fajnie spędziliście ten dzień
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Our students remembered St. Patrick’s Day

On March 16th, the pupils of our school
celebrated St. Patrick’s Day. To understand
the importance of this day better, let’s look at
some facts. St. Patrick is the patron saint of
Ireland. Therefore, the day commemorates
Saint Patrick and the arrival of Christianity in Ireland in the 4th century, and celebrates the
heritage and culture of the Irish. Celebrations generally involve public parades and festivals.
People wear green clothes, go to church to thank God for His blessings, dance their most
popular step dancing, eat their national meals and ,first and foremost, they are proud of being
Irish on this day. There are some symbols connected with St. Patrick’s Day, such as
a shamrock, a harp, a leprechaun, a pot of gold, a rainbow. St. Patrick’s Day is not only
celebrated in Ireland but also in other countries, particularly in the USA, where a huge amount
of Irish people emigrated, some of them have never returned again to their homeland.
Everyone has seen a green river in Chicago or a green parade in New York on this day. How
we celebrated St. Patrick’s Day in our school? Of course, the school was decorated with
beautiful posters and leaves of a shamrock. In the morning, the 7th grade students took part in
quizzes regarding St. Patrick’s life and his clerical activities using online applications (QRcode reader, Pic Collage and Kahoot!). The teams worked very hard to complete all tasks
successfully. They enjoyed new and unusual ways of boosting their English knowledge.
Moreover, during the breaks, the girls and the boys had an opportunity to take a selfie
wearing a leprechaun’s hat or cut out a shamrock. Last but not least, in the afternoon, some of
the students stayed longer and watched a film St. Patrick – the Irish Legend.
We hope everyone enjoyed St. Patrick’s Day
koordynatorzy projektu: D. Maciak, A. Hajduczenia
nauczyciele języków obcych
szczególne podziękowania za współpracę dla pani B. Raczkowskiej-Bobek i ks. S. Suma

Here are some photos of having great time on St. Patrick’s Day

