
                                          Obchodziliśmy Dzień Francuski……… 

 

14 marca z okazji przypadającego w tym miesiącu Międzynarodowego Dnia 

Frankofonii - organizacji zrzeszającej ludzi i państwa posługujące się językiem francuskim, w 

naszej szkole odbył się Dzień Francuski. 

Tegoroczne obchody upłynęły głównie pod znakiem współzawodnictwa: uczniowie wzięli 

udział w dwóch konkursach. Pierwszy z nich: „Smaki europejskie-smaki Francji” odbył się 

przed południem, w pracowni 26. Tutaj, zgłoszone wcześniej cztery dwuosobowe zespoły 

rywalizowały w przygotowaniu dwóch potraw z kuchni francuskiej: les crêpes aux épinards à 

la sauce fromage (naleśniki ze szpinakiem w sosie serowym) oraz la mousse au chocolat 

(mus czekoladowy). Zanim jednak sala 26 wypełniła się wspaniałymi zapachami, drużyny 

rozwiązały quiz z języka francuskiego zawodowego, ściśle związany z przygotowywanymi 

potrawami. Zawodnicy wykonali zadania językowe dotyczące narzędzi, składników oraz 

czynności wykonywanych podczas gotowania konkursowych potraw. Najlepiej z kuchnią 

francuską poradziły sobie: Martyna Osiecka i Justyna Mikołajczak z kl.I b TŻiUG, II miejsce 

zajęły Natalia Skrzypek i Ewelina Majchrzak z kl.I b TŻiUG, a III miejsce zajęły Magdalena 

Zielazkiewicz i Beata Szulc z kl. II b TŻ i UG. 

Nad przebiegiem części językowej czuwała pani Magdalena Szweda, a zmagania kulinarne 

odbyły się pod okiem pani Izabeli Pytyńskiej i pani Joanny Brzezickiej-Bal. Laureatki trzech 

pierwszych miejsc otrzymały dyplomy, nagrody rzeczowe oraz stopnie celujące i bardzo 

dobre, zaś pozostałe uczestniczki –stopnie bardzo dobre z aktywności. 

Po południu, w auli szkolnej, 34 uczniów wzięło udział w „Konkursie wiedzy o Francji i 

krajach frankofońskich”.  Uczestnicy rozwiązali test złożony z 40 pytań z zakresu polityki, 

administracji, geografii, zwyczajów kulinarnych, historii, kultury i sztuki Francji oraz dwóch 

krajów frankofońskich; w tym roku były to Belgia i Maroko. Laureatami zostali : I miejsce 

Dominika Kondracka z kl. II b TŻi UG, II miejsce Karolina Ciurlik z kl. III a TŻiUG, III 

miejsce Damian Kujawski z kl. I a TŻiUG. Laureaci otrzymali oceny celujące z języka 

francuskiego, dyplomy, nagrody rzeczowe, zaś pozostali uczestnicy oceny bardzo dobre z 

aktywności. Konkurs zorganizowała i przeprowadziła pani Magdalena Szweda. 

Ci, którzy nie przystąpili do konkursów mogli spędzić przerwy przy dźwiękach francuskiej 

muzyki, przegryzając ciastka francuskie, którymi częstowali Asia i Mikołaj z kl.IVb TŻiUG.  

Zainteresowani mogli również dowiedzieć się o roli języka francuskiego na świecie oraz 

pouczyć się najbardziej znanych, najtrudniejszych i najciekawszych słówek z języka 

francuskiego. Wszystkie te informacje dostępne były na wystawie, na I piętrze szkoły. 

                A może Wy macie jakieś nowe pomysły na obchody Dnia Francuskiego? 

                                                     Następny już za rok! 


