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DZIEŃ UNII EUROPEJSKIEJ
        Dnia 25.04.2014r. w naszej szkole odbył się Dzień Unii Europejskiej. W
związku z tym w dużej sali gimnastycznej zorganizowano konkurs, który
polegał na tym, że każda klasa kilkanaście dni przed tą datą losowała państwo,
które musiała zaprezentować. Ich zadaniem było przygotowanie piosenki w
języku wylosowanego kraju, totemu, plakatu oraz powitania w tym samym
języku. Na końcu spotkania zaplanowano krótki quiz ze znajomości Unii
Europejskiej. Inną konkurencją było rysowanie plakatu również o Unii na czas.
W jury zasiedli: p. dyr. Elżbieta Borysewicz, p. Małgorzata Cieśla - historyk, p.
Bożena Szarek.
      Wszystkie klasy zaprezentowały się znakomicie, a wyniki są następujące:

     KLASY I - III
 I MIEJSCE - IIc, IIIc    II MIEJSCE - Ic, IIb     III MIEJSCE - IId, IIIb                      
 WYRÓŻNIENIE - Ib, IIa, IIIa
    
     KLASY IV - VI
 I MIEJSCE - IVb      II MIEJSCE - Vb, VIa       III MIEJSCE - IVa                                
 WYRÓŻNIENIE - IVc, Va, VIb, VIc
  
                                                                     Wiktor Ziembowicz VIa

HOLANDIA oczami VI a
    Klasa VIa wylosowała Holandię. Na pierwszej godzinie wychowawczej
ustaliliśmy kto, do jakiej konkurencji będzie startował. Również
zdecydowaliśmy, że każdy z nas ubierze się na wybrany, jeden z kolorów
flagi Holandii. Na kolejną próbę mieliśmy już gotową piosenkę w języku
holenderskim, do której akompaniowała na gitarze nasza koleżanka Daria.
Na początku, gdy pierwszy raz śpiewaliśmy tę piosenkę była masakra, ale z
czasem nasza piosenka brzmiała coraz lepiej. Na ostatniej lekcji przed
występem mieliśmy już zakupione balony, kokardki, sery, a każdy był
ubrany na biało, czerwono lub niebiesko. Grupa, która startowała do quizu
dotyczącego znajomości Unii Europejskiej, była już gotowa do odpowiedzi
prawie na wszystkie pytania, a grupa startująca do konkursu plastycznego
miała już wszystkie niezbędne przybory.  Nasze przygotowania do konkursu
nie poszły na marne, zajęliśmy II miejsce.
                                                                        Wiktor Ziembowicz, VIa

      Z NIEMIECKIEGO PUNKTU WIDZENIA
 
          Nasza klasa wylosowała kartkę z napisem: Niemcy, dokładnie
miesiąc przed planowanym terminem konkursu o Unii Europejskiej. Nasz
wychowawca rozdzielił nam zadania i z zapałem wzięliśmy się do pracy. Ja
wraz z Polą i Igorem musieliśmy przystąpić do konkursu wiedzy. Natomiast
pozostali musieli wykonać plakat, totem związany z kulturą niemiecką,
piosenkę w obcym nam języku i prezentację. Poza tym w dniu konkursu,
wszyscy musieliśmy przebrać się w narodowe stroje niemieckie. Pracy było
co niemiara. Pierwsi, ze swojego obowiązku,  wywiązali się chłopcy i
przynieśli starannie wykonany plakat. Następnie, Adrianna i Kinga przyniosły
totem. Był to półtora metrowy kufel piwa z napisem: Octoberfast, czyli
znanym na cały świecie święcie piwa w Niemczech. Natomiast ja i moi
rówieśnicy przygotowywaliśmy się z wiedzy o krajach Unii Europejskiej.
Szybko nauczyliśmy się z zadanego tematu i dobrze zaprezentowaliśmy się
30 kwietnia na dużej sali gimnastycznej.
 
 
                                                                    Marta Sobiechowska,  kl. VI b

Ustawieni w holenderską flagę

Witamy w Niemczech

Urocze Austriaczki

Belgijskie smurfy
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Byłam w jury....
  30 kwietnia w naszej szkole, odbył się międzyszkolny konkurs o Unii
Europejskiej, jednak nie o tym chciałam napisać. Zostałam wybrana jako
jedna z jury.
W konkursie brali udział uczniowie z Krzywej, Niedźwiedzic, Okmian,
Starego Łomu, Budziwojowa, Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz
naszej szkoły.
   Konkurs odbył się w bardzo miłej atmosferze. Od początku byłam bardzo
zdenerwowana- "będę siedziała obok Pani Dyrektor!", myślałam.
Zawsze było moim marzeniem, by reprezentować szkołę w jakimś ważnym
wydarzeniu i w końcu udało się! 
Gdy zaczęłam chodzić do 4-tej klasy chciałam mieć dobre oceny, być
przewodniczącą szkoły (co się niestety nie udało) oraz być dobrym wzorem
do naśladowania. Byłam taka szczęśliwa!
Widać było, że uczniowie byli bardzo dobrze przygotowani, wykazywali dużą
znajomość historii, państw, obyczajów krajów unijnych. 
 Oprócz samego reprezentowania szkoły miałam za zadanie sprawdzanie
prac uczniów, co było bardzo odpowiedzialnym zadaniem. Gdy konkurs się
skończył odetchnęłam z ulgą.
    Pod koniec wszyscy zasiedli do stołu z poczęstunkiem, a ja już spokojna
 zasiadłam razem z nimi i nawet zapoznałam się z dwiema dziewczynami!!  
              

    Daria Opiela,  6a

Przez kraje Unii Europejskiej
30 kwietnia 2014r, dzień przed dziesięcioleciem przystąpienia Polski do
wspólnoty państw europejskich, panie z biblioteki przygotowały
międzyszkolny  konkurs dotyczący wiedzy o państwach Unii Europejskiej.
O 9 rano do szkoły przybyły trzyosobowe drużyny reprezentujące Szkołę
Podstawową nr 3, SP w Niedźwiedzicach, w Okmianach, w Starym Łomie i
Budziwojowie. Oczywiście nie zabrakło i trzech reprezentantów naszej
szkoły.
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwsza miała charakter testowy.
Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 15 pytań związanych z „instytucją” Unii
Europejskiej. Potem wszyscy przenieśli się w świat baśni i indywidualnie
rozwiązywali test dotyczący zbioru opowiadań Joanny Laskowskiej „Europa
pełna baśni”. Okazało się, że wszyscy startujący doskonale znają opowieści
snute w dawnej Europie.
Po krótkiej przerwie drużyny otrzymały kolejne zadania, które pojawiały się
już na tablicy interaktywnej. Uczniowie musieli rozpoznać na slajdach
charakterystyczne budowle z niektórych stolic europejskich, potrawy –
specjały danych państw, zorientować się  po rewersie z jakich państw
pochodzi jedno euro oraz rozpoznać flagi na plakacie. Na koniec zabrzmiała
piosenka z filmu o małej syrence w języku angielskim, niemieckim,
węgierskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim. Zadaniem startujących było
odgadnięcie w jakim języku jest śpiewany tekst.
Najlepsze okazały się  drużyny z  SP nr 3 (108 pkt.), SP w Okmianach (106
pkt.) i SP nr 4 (100pkt.).
Dzięki uprzejmości szefa pobliskiej piekarni, który ufundował wspaniały tort,
uczestnicy mogli zintegrować się przy wspólnym stole.
redakcja

Tablica wyników

Przerwa - spotkanie przy wiosennym stole

Finał - zwycięzcy z nagrodami.
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