
                    Kolbuszowa, 10.04.2008

PLAN UROCZYSTOŚCI
„Dni Europejskie w naszej Szkole”

1. 14.04 - 18.04.2008  - wystawa prac uczniowskich„Kraje Europejskie i ich symbole”
          - prezentacja prac uczniów na górnym korytarzu szkoły

      2.   18.04.2008 – Apel Szkolny - godz. 10.45; czas: 45 min
   - sala  gimnastyczna

· Przywitanie gości.
· Prezentacja „Współpraca Szkoły z Krajami Unii Europejskiej”
· Konkurs piosenki obcojęzycznej
· Quiz o Krajach Unii Europejskiej
· Przedstawienie - „Czerwony Kapturek w wersji ‘oryginalnej’”
· Zakończenie

        Nauczyciele odpowiedzialni za przebieg Dni Europejskich:

A. Korbecka
M.Rauch
A. Urban
R. Kusak

     D. Zwolski

        Dekoracje – M. Rauch, A. Korbecka, R. Kusak
        Nagłośnienie – M. Skiba



Scenariusz Dni Europejskich
18.04.2008 roku

Razem:
Bonjour. Good morning. Guten tag. Buenos dias. Bongiorno.

w szarfach symbolizujących Unię i Polskę, w tle motyw muzyczny - hymn Unii.

· Dzień dobry Państwu. Pragnę serdecznie powitać zaproszonych gości, dyrekcję,
nauczycieli i młodzież naszej szkoły na Akademię z okazji Dni Europejskich.

· Zapraszamy Państwa na krótką podróż po Europie, która przybliży nam niektóre kraje
Unii Europejskiej i mam nadzieję, powiększy grono jej entuzjastów. Przypomnimy również
naszą i waszą znajomość języków obcych.
A zatem uwaga – baczcie na słowa, iż nauczyciele języków obcych wszystko wychwycą.

· Zanim jednak zaczniemy Akademię na poważnie zapraszamy na krótką prezentację
twórczości anglojęzycznej. Przed Wami Dorota Reguła z piosenką Leonarda Coehna.

Piosenka / Wiersz

· Od  1  maja  2004  roku  Polska  należy  do  pełnoprawnych  państw  członkowskich  Unii
Europejskiej.  Od  tego  czasu  wiele  się zmieniło.  Mamy  więcej  możliwości,  funduszy  i
przyjaciół, ale mamy również większe zobowiązania.

· Nasza szkoła aktywnie bierze udział w życiu Europy. Od wielu lat uczniowie naszej szkoły
mają okazję spotykać się z uczniami innych państw poprzez wymiany i podróże. W tym
roku i przed Wami stoi taka szansa.

Prezentacja MULITMEDIALNA

· Nie byłoby współpracy naszych szkoły z Francją, gdyby nie dwustronna umowa między
miastami  Kolbuszowa  –  Ploermel  zawarta  w1990  roku.  Pierwsze  szlaki  przetarła  pani
Teresa Zuba, która w październiku 1990 roku przebywała na stażu pedagogicznym w
Liceum Saint-Armel w Ploermel w Bretanii.

· 25 Października 1993 roku dyrektorzy obu szkół p. Edward Mazur oraz pan Claud Launay
podpisali wzajemną umowę o przyjaźni i obopólnej współpracy szkół.

· Od tej pory rozpoczęły się wymiany uczniów oraz nauczycieli.

· Pierwsza wymiana uczniów odbyła się w 1994 roku pod hasłem „Poznajmy region naszych
przyjaciół”. W lutym 1994 roku przybyli do nas Francuzi, w my udaliśmy się do Francji w
lipcu tegoż samego roku.

· Tematem drugiej wymiany 1996 roku było „Poznanie legend naszych krajów” Ponownie
gościliśmy  naszych  francuskich  przyjaciół w  marcu,  a  my  byliśmy  z  rewizytą w
październiku.

· Trzecia wymiana to rok 1998. Temat: „Rozwój turystyki”. Natomiast czwarta miała
miejsce  w  Jubileuszowym  roku  2000  pod  znamiennym  tytułem  „Wejście  Polski  do  Unii
Europejskiej”.

· Piąta wymiana to realizacja projektu językowego w ramach programu Sokrates Comenius,
a jego tytuł brzmiał „Życie w małej Ojczyźnie może być pasjonujące”

· Ogółem  w  wymianach  wyjechało  do  Francji  150  uczniów  polskich  oraz  25  nauczycieli  i
tyleż samo uczniów i nauczycieli francuskich gościliśmy w naszych rodzinach.

· Przed nami kolejna szansa na odwiedzenie nie tylko Francji. Obecnie trwają
przygotowania  do  wymiany  między  naszą szkołą,  a  francuską szkołą w  Ploermel  oraz
irlandzką szkołą w Cobh.



· W tym roku wymiana dotyczyć będzie tematu wyjątkowo Wam bliskiego tj. „Rozrywki –
szansą dla  młodzieży”  Już w  październiku  przyszłego  roku  udamy  się do  Irlandii,  aby
zwiedzić nie  tylko  cześć tego  kraju,  ale  także  by  poznać naszych  nowych  przyjaciół.
Natomiast w marcu 2009 roku będziemy gościć u nas uczniów i nauczycieli z francuskich i
irlandzkich szkół.

· To wszystko to tylko początek naszej współpracy. Przed Wami wiele możliwości,
podobnych  wyjazdów  oraz  szans  na  poznanie  świata.  Serdecznie  zapraszamy  do
aktywnego udziału w wymianach międzynarodowych.

· Mamy nadzieję,  że zachęciliśmy Was do wzięcia udziału w kolejnej  wymianie,  która jest
już tuż tuż.

· Zanim  jednak  wyjedziemy  w  podróż do  Francji  sprawdźmy  Waszą znajomość języka
francuskiego. Ciekawi jesteśmy, czy zrozumiecie o czym zaśpiewa nam Dorota w piosence
Patricii Kaas.

Piosenka / Wiersz

· Mamy nadzieję , że tłumacz nie był potrzebny.

· Nareszcie nadszedł czas, aby sprawdzić Waszą znajomości krajów europejskich.
Powiedzcież zatem, czy uważnie obejrzeliście prace Waszych kolegów i koleżanek? ...
Zaraz się to okaże.

· Zapraszam reprezentantów wszystkich klas do udziału w konkursie wiedzy o Unii
Europejskiej. Dla chętnych przewidujemy bardzo cenne nagrody.

· Niestety, z powodu braku chętnych musimy zdać się na ślepy los. Wylosujemy zatem
uczestników naszego Quizu.

Quiz

· Gratulujemy i jesteśmy pod ogromnym wrażeniem waszej znajomości Unii Europejskiej.

· W nagrodę dla Was wszystkich wystąpi przed Wami Kasia Łuszcz z piosenką Malreny Dietrich.

Piosenka / Wiersz

· A teraz zmieńmy nastrój. Przed Państwem króciutkie przedstawienie prezentujące naszą
znajomość języków obcych. Lecz z góry pragnę wszystkich nauczycieli polonistów
poprosić o przymknięcie „ucha” na nasze wpadki językowe.

Przestawienie
„Czerwony Kapturek w wersji oryginalnej”

· Po tak pouczającej poincie nie pozostało nam już nic innego jak tylko życzyć Państwu jak
najmniej  równie  groźnych  sytuacji  w  życiu,  wiele  zdrowego  rozsądku  oraz  szybko
rozwijających się umiejętności językowych.

· Dziękujemy Dyrekcji, nauczycielom i wszystkim klasom za przybycie, a także
wychowawcom i uczniom za przygotowanie się do Dnia Europejskiego.

Scenariusz Dni Europejskich opracowały:
Anna Korbecka
Monika Rauch
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