Uczniowie na języku niemieckim poznawali przysmaki austriackie (Sachertorte,
Apfelstrudel lub Kaesekuchen), a oglądając filmy podróżowali do Wiednia i Salzburga
poznając tym samym najpiękniejsze zabytki tych miast (Schoenbrunn, Stephansdom, Prater).
Na lekcjach języka angielskiego uczniowie poznali m.in życiorys światowej sławy
kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz różnice pomiędzy Austrią a Australią.
Każdy już teraz wie – „no kangaroos in Austria”.
Na lekcjach języka polskiego uczniowie opisywali dzieła sztuki austriackiego malarza i grafika
Gustawa Klimta, aby później przystąpić do tworzenia własnego, wielkoformatowego działa
sztuki na lekcjach plastyki. Dzięki temu mamy w naszej szkole obraz bezcenny, inspirowany
twórczością tego wspaniałego artysty. Z resztą każdy może go podziwiać podczas przerw na
drugim piętrze😊. Nasi artyści to: Wojciech Glądała (4a), Julita Glądała (5d), Daria Hadasik
(7b), Kinga Merska (7b),Dominika Kałpowicz (7b) oraz Agnieszka Frontczak (7a).
Podczas Dni Kultury Austriackiej zorganizowaliśmy również „Kawiarenkę Wiedeńską”.
Serwując wypieki przygotowane przez uczennice klas 7a (Aleksandra Czechowska, Adrianna
Osińska, Agnieszka Frontczak, Emilia Kusiak), 8a (Dominika Przemyska, Noemi Kalicińska,
Oliwia Czarnasiak) oraz 8c (Weronika Kołaczek) częstowaliśmy gości, przybyłych do nas
podczas Drzwi Otwartych, Tortem Sachera, Sztruclą Jabłkową oraz Sernikiem Wiedeńskim.
Rozkoszując się tymi specjałami można było napić się również kawy, oczywiście po
wiedeńsku😉.
Ach, działo się podczas tego tygodnia…uczniowie poznawali nie tylko ciekawostki na różnych
lekcjach, rozwiązywali quizy, ale także przeliczali np. karaty na gramy, największego
szmaragdu na świecie, który znajduje się w Wiedniu, albo mając przepis na wiedeński Tort
Franza Sachera obliczali, jaką ilość składników należy użyć, mając do dyspozycji trochę więcej
czekolady niż w przepisie.
Nie tylko starsi uczniowie brali udział w Dniach Kultury Austriackiej, dla uczniów klas 2a,2b
oraz 4c zostały przygotowane w bibliotece naszej szkoły specjalne warsztaty poświęcone
literaturze austriackiej dla dzieci. „Babcia na jabłoni” Miry Lobe oraz austriacka baśń „Krasnal
z Żelaznego Wzgórza i Furman” były przewodnim tematem tych zajęć.
Podsumowaniem tego tygodnia był Szkolny Konkurs Wiedzy o Austrii, w którym udział wzięło
34 uczniów klas 7 i 8. Najlepsi z nich zakwalifikowali się do Ogólnopolskiego Konkursu
organizowanego przez Bibliotekę Austriacką w Opolu. Mimo, iż w tym roku nie udało się
zdobyć głównej nagrody- wycieczki do Wiednia- nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze,
uzyskując wysokie lokaty wśród 720 uczestników z całej Polski. Gratulujemy!!!
Laureaci konkursu „Austria – kraj i mieszkańcy”:
1. Noemi Kalicińska (8a)
2. Oliwia Stachurska (8a)
3. Martyna Kamrowska (8a)
4. Patrycja Iwanisik (7c)
5. Kacper Cyndecki (7b)

6. Konrad Skruch (8a)
7. Dominika Przemyska (8a)
8. Anna Kramarz (8c)
9. Jakub Krzyżostaniak (7b)
10. Dawid Kania (8a)
Składamy podziękowania dla sponsorów naszego wydarzenia:
ZSP Nr 8, PSNJN o. Wrocław, Instytut Austriacki we Wrocławiu, Instytut Austriacki w
Warszawie oraz Konsulat Austriacki we Wrocławiu.

