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Scenariusz akademii poświęconej
realizacji projektu edukacyjnego pt.

„Europa - nasz wspólny dom”.

Narrator II:
Prosimy wszystkich o powstanie i wysłuchanie hymnu Unii Europejskiej, którym jest „Oda do
radości” Fryderyka Schillera (Szilera).

Hymn UE: „Oda do radości”.

Gości wita Pan Dyrektor oraz uczniowie.

Narrator I:
Serdecznie witamy dyrektora Zespołu Szkół mgra Józefa Marszałka, szanowne grono
pedagogiczne i uczniów.
Miesiąc temu obchodziliśmy 5 rocznicę formalnego wstąpienia Polski w szeregi krajów Unii
Europejskiej. Z kolei 9 maja świętowaliśmy Dzień Europy na pamiątkę przedstawienia planu
utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali tegoż dnia 1950 r. przez Roberta Schumana –
pomysłodawcy utworzenia Unii Europejskiej.
Z tej okazji przygotowaliśmy tę uroczystość, będącą uwieńczeniem realizowanego przez nas
projektu edukacyjnego pt. „Europa – nasz wspólny dom”. Serdecznie Państwa zapraszamy do jej
obejrzenia i wysłuchania.

Narrator II:
Każdy z nas mieszka w domu rodzinnym. Naszym drugim domem jest nasza ojczyzna
- Polska. Nie wolno nam jednak zapomnieć, że urodziliśmy się i mieszkamy również
w Europie. Jesteśmy bowiem Polakami - Europejczykami. Z Europą łączy nas wiele
- kontynent, przeszłość, dziedzictwo kulturowe, a od 1 maja 2004 r. jednoczy nas jeszcze więcej.
Unia Europejska nie jest państwem, tylko związkiem niezależnych państw, posiadających wspólne
cele. Obecnie w jej skład wchodzi 27 państw, spośród 45 leżących na tym kontynencie. Polska
zajmuje pośród państw Unii dziewiąte - miejsce pod względem powierzchni i ósme miejsce pod
względem liczby ludności. Słynie między innymi z unikatowych okazów fauny i flory, wielu
wybitnych Polaków, wspaniałych zabytków architektury, a także oryginalnej staropolskiej kuchni.

Narrator I:
Nasz rodak Jan Paweł II wyraził przekonanie, iż: „Europa nie może być zamknięta dla samej
siebie. Ona musi być otwarta na wszystkich i gotowa do dialogu i współpracy ze
wszystkimi”.
Realizując przesłanie tego Wielkiego Polaka postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej państwom
należącym do Unii Europejskiej. Poznawaliśmy historie, geografie, zwyczaje, symbole
i gospodarkę państw integrującej się Europy.
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Narrator II:
Celem podjętego przez nas projektu było między innymi:
♦ propagowanie idei integracji europejskiej z poszanowaniem tożsamości regionalnej,
♦ przygotowanie młodzieży do życia w zjednoczonej Europie.
♦ upowszechnianie wiedzy o Europie,
♦ nauka przez zabawę,

Dzisiaj chcemy zaprezentować państwu rezultaty naszej pracy.

Narrator I:
Realizatorami projektu są uczniowie gimnazjum. W jego przygotowanie włożyliśmy wiele serca,
czasu i zaangażowania. Uważamy, że było warto, gdyż jesteśmy bogatsi w wiedzę i nowe
doświadczenia. Mamy nadzieję, że także dla państwa spędzone z nami tutaj chwile okażą się
przyjemne i zajmujące.

Narrator II:
Na początek zastanówmy się, co kryje się pod słowem – Europa? Jaka jest etymologia tego
słowa? W tym celu przenieśmy się do czasów starożytności. Zapraszamy państwa do obejrzenia
inscenizacji dotyczącej Europy.

Inscenizacja – Marta

Narrator I:
Okazuje się, że nazwa Europy wywodzi się z greckiego słowa „Europe” i poprzez łac. formę
„Europa” weszło do niemal wszystkich języków świata. Natomiast etymologia samego terminu
jest niejasna: być może pochodzi ono od greckiego europos – co oznacza „łagodnie wznoszący się” lub
od asyryjskiego ereb – oznaczającego „zachód”.

Piosenka „Europo witaj nam”.

Narrator II:
Drodzy goście!
My o Unii wszystko wiemy,
co wam zaraz pokażemy.
Dwie drużyny równe sobie,
każda coś o państwie Unii powie.

Piosenka „Auto Stop”

(W czasie pojedynku drużyn na scenę wychodzą osoby, ucharakteryzowane na mieszkańców państw Unii, niosą
przy sobie miniaturkę flagi danego państwa oraz specyficzny przedmiot z kraju pochodzenia).

Drużyna I:
Kochają pizzę i makarony,
Piękną muzykę i romantyczne wieczory.
Ich kraj kształtem przypomina but.
O jakim kraju mowa tu?

Drużyna II:
Mowa tu o Włoszech, oczywiście.
To nie takie trudne, jak myśleliście. (chłopiec ubrany w garnitur z czerwoną różą w ręce)
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Drużyna II:
My też zagadkę dla was mamy.
Kraj roztańczony i rozśpiewany,
Chętnie przez turystów jest odwiedzany.
Z produkcji Seatów słynący na cały świat.
Z corridy i tańca w flamenca takt. (dziewczynka w czerwonej bluzce, czarnej spódnicy i czarnych

butach na obcasie)
Drużyna I:
Posłuchaliśmy i odpowiadamy.
Na myśli tylko - Hiszpanię mamy!

Drużyna I:
Szmaragdowa wyspa - to taka mała podpowiedź,
Słynie z uprawy roli i hodowli owiec.
Zamiłowanie w nim do gawęd oraz gry na harfie,
Stolicą państwa – Dublin.
Jaki to kraj - kto zgadnie? (dziewczynka w zielonym ubiorze z trójlistną koniczynką w ręce)

Drużyna II:
Piękną snujecie opowieść,
Nawet dajecie podpowiedź,
Bardzo proste to pytanie,
To Irlandia – panowie i panie!

Drużyna II:
Stolicą Wiedeń - z walca słynący,
Nad pięknym Dunajem sobie leżący.
Narciarze po stokach Alp szusują,
Zaś smakosze różnych odmian kawy tam próbują. (chłopie przebrany w strój narciarski)

Drużyna I:
Z takich rzeczy drużyno kochana.
Jak nic - Austria jest znana.

Drużyna I:
Państwo słynące z Big Bena, popołudniowej herbatki,
Mglistej, deszczowej pogody i porośniętej hiacyntami rabatki.
Czerwonych budek telefonicznych, piętrowych autobusów,
O jakim wyspiarskim kraju jest mowa tu? (dziewczynka z Kubusiem Puchatkiem)

Drużyna II:
Mowa o Wielkiej Brytanii,
Królowa Elżbieta włada krajem tym.
Słynie on z Kubusia Puchatka.
Dla miłośników to nie lada gratka.

Drużyna II:
Kraj tysiąca jezior, telefonów komórkowych,
Św. Mikołaja, co z Laponii pochodzi,
Gdy zmarzniesz ogrzejesz się w saunie. (Mikołaj z komórką przy uchu)
Patrz, mały Muminek do Ciebie się garnie.
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Drużyna I:
Komórki, jeziora, Mikołaj, z jakiego kraju pochodzą?...
Już wiemy, już wiemy – z Finlandii swe korzenie wywodzą.

Drużyna I:
Niewielkie państwo, aczkolwiek bogate,
Ze Smerfów słynące, wybornych czekoladek.
Ciekawych komiksów i pięknych koronek, (Smerf z czekoladą w dłoni)
Co to za kraj, kto powie?

Drużyna II:
Niech dziś każdy się dowie,
że z tych wszystkich rzeczy słyną – Belgowie.

Drużyna II:
Posłuchajcie teraz naszej zagadki.
Pochód św. Łucji tam zobaczysz
Może o stolice państwa – Sztokholm zahaczysz,
Państwo to z tego słynie na cały świat,
Że zbiera się tam co roku, naukowców kwiat. (naukowiec z probówką)

Drużyna I:
Banalnie prosta ta zagadka.
O Szwecji tutaj gadka.

Drużyna I:
Jakiego kraju są to znaki?
Tulipany, rowery, wiatraki i drewniane chodaki.
Amsterdam – stolicą, a w nim kanałów tysiąc,
Bo to kraj wydarty siłą - morzu,
Kto nie wierzy mogę przysiąc (dziewczynka z tulipanem w ręce, na nogach chodaki)

Drużyna II:
To znaki królowej kwiatów
Przepięknej, nizinnej Holandii.
Najgęściej zaludnionego kraju na świecie,
Nie wiem czy o tym wiecie.

Drużyna II:
Elegancja, szyk, dobry styl i smak,
Są tego państwa wizytówkami.
Napoleon, Charles de Gaulle czyt. (Szarl de Gol),
Słynnymi z tego kraju postaciami. (modnie ubrana dziewczynka, z flakonikiem perfum w ręce

i miniaturą wieży Eiffla)
Drużyna I:
To jasne jak słońce, bez dwóch zdań,
Że o Francji mowa – stolicy modnych pań.
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Drużyna I:
W kraju tym, to nie żart,
Mężczyźni noszą spódnice w kratkę, zwane kiltami,
Oraz grają na instrumentach nazywanych dudami. (chłopak ubrany w spódnicę w kratkę)
Potwór z Loch Ness wynurza się z jeziora,
To dla turystów świetna pora.

Drużyna II:
Mówicie, to nie żart,
My się z tym zgadzamy.
Bo o Szkocji teraz rozmawiamy.

Drużyna II:
W kraju tym na cześć Andersena,
Została wystawiona piękna Syrena.
Tam wymyślono klocki Lego,
Nie wierzysz? To jedź i sprawdź kolego. (budowla z klocków Lego)

Drużyna I:
Byłem tam nieraz, Legoland widziałem,
Danie sobie dobrze pozwiedzałem.

Drużyna I:
Mercedes, Audi, BMW – z tych marek samochodów są znani,
Liczbą i jakością autostrad też mogą się pochwalić,
Słyną z dokładności i gościnności,
Zamiłowania do różnych słodkości. (chłopiec z modelem samochodu na baterie)

Drużyna II:
Mowa tu o kraju zwanym Niemcami,
Co sąsiaduje od zachodu z nami.

Drużyna II:
Knedliki – ich narodowe danie,
W Pradze może być Ci podane.
Wielka Pardubicka – gonitwa koni,
Może Skodą, któregoś dogonisz? (dyrektor restauracji reklamujący knedliki)

Drużyna I:
Mowa o naszym, południowym sąsiedzie,
Czechu – pepiczku, bracie w biedzie.

Drużyna I:
Kartacze, bliny i chłodniki to ich narodowe dania,
Darius i Girenas – zasłynęli z latania.
Bursztyn - złotem tego kraju nazywają,
Muzeum Diabłów w Kownie posiadają. (chłopiec przebrany za Adama Mickiewicza)
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Drużyna II:
Z tego, co tu powiadacie,
Na myśli Litwę macie.
Tam się urodził dobrze nam znany,
Adam Mickiewicz – rodak kochany.

Drużyna II:
Kraj nad Wisłą leżący, z oscypków i bigosu słynący,
Smolarek gole strzela, Kubica zawrotnej prędkości nabiera.
Rysie po lasach się chowają, orły wysoko latają,
A żubry w puszczy stoją i nikogo się nie boją. (dziewczyna w stroju krakowskim)

Drużyna I:
To oczywiste, że o Ojczyźnie naszej mowa.
Tylko Polska jest taka czadowa.

Drużyna I:
Mandarynki, gaje oliwne rosną tam niestrudzenie,
Bo na urokliwą trafiły ziemię.
Ruiny Akropolu górujące nad Atenami,
Są tego państwa reprezentantami. (dziewczynka ubrana w białą tunikę)

Drużyna II:
Kolebka Europy, stamtąd się wywodzi,
Wam pewnie o piękną Grecję chodzi.

Narrator I:
Obie drużyny,
Sił swoich spróbowały.
O ciekawostkach nas poinformowały.
Wizyty w krajach Europy zostały złożone,
Laury na głowę drużyn też będą włożone. (włożenie wianków z kwiatów polnych)

Narrator II:
Dziękujemy drużynom za przybliżenie nam charakterystyki niektórych krajów należących do Unii
Europejskiej. Dały nam one możliwość zobrazowania kultury, tradycji i zwyczajów tych państw.
Jak widzieliśmy są one różnorodne, zresztą zgodnie ze starym polskim przysłowiem „Co kraj, to
obyczaj”.

Wiersz „Europa to mój dom” – Kamil Szarkowicz

Piosenka „ Kolorowy świat”

Narrator I:
W naszej szkole, w ramach lekcji geografii odbył się konkurs wiedzy na temat Unii Europejskiej.
Prosimy naszą koleżankę Angelikę o krótkie sprawozdanie z tego konkursu.

Sprawozdanie z konkursu
(Po sprawozdaniu)
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Podkład muzyczny „Pieśń na wyjście”

Narrator II:
Na lekcjach matematyki zapoznaliśmy się z walutami państw Unii Europejskiej. Przygotowaliśmy
również wystawę. Zapraszamy państwa do jej obejrzenia po akademii. A teraz wysłuchajmy
sprawozdania z cyklu przeprowadzonych lekcji.

Sprawozdanie - w tle podkład muzyczny „Money, money, money”

Narrator I:
Ralph Emerson, twierdził, że „Człowiek nawet w najpiękniejszych snach nigdy nie mógł
znaleźć nic lepszego od przyrody”. Zgadzamy się z nim całkowicie. Również w naszym
pięknym kraju nie brakuje prawdziwych perełek polskiej przyrody, z których powinniśmy być
dumni na tle innych krajów Unii.
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej poświęconej temu zagadnieniu.

Prezentacja multimedialna „Perełki polskiej przyrody”

Piosenka „Otwórz oczy”

Narrator II:
Chcemy teraz zaprosić wszystkich do udziału w konkursie - znajomości zwrotów
grzecznościowych w różnych językach Unii Europejskiej. Poprosimy nasze koleżanki Anetę
i Angielkę, aby przeprowadziły konkurs.

Konkurs znajomości zwrotów grzecznościowych

Narrator II:
Prosimy teraz Anetę i Angelikę o rozdanie nagród.

Narrator I:
„Europa – nasz wspólny dom”. Ale nie tylko, to również między innymi słynne postacie, które
poprzez swoją działalność przysłużyły się nie tylko Ojczyźnie, ale również miały znaczny wkład
w rozwój kultury europejskiej. Są to m.in. polscy nobliści, matematycy, astronomowie, chemicy
czy malarze. Zapoznajmy się teraz z ich dorobkiem i osiągnięciami przedstawionymi
w prezentacji multimedialnej.

Prezentacja multimedialna podzielona na 2 części - Jacek

W przerwie prezentacji recytacja wierszy.
„Dziecię Europy” - Karolina Iwaniec.
„Europa” – Kinga Kochan

Po prezentacji

Narrator II:
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w turnieju piłki nożnej „Euro 2009”. W rywalizacji
sportowej wzięli udział chłopcy, podzieleni na kilka drużyn. Poprosimy teraz naszą koleżankę
Angeilkę o przedstawienie sprawozdania z tego turnieju.
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Sprawozdanie z Euro 2009

Narrator II:
Prosimy Pana Tomasza Zabawskiego o wręczenie dyplomów zwycięzcom.
Następnie zapraszamy do obejrzenia prezentacji dotyczącej sportu w Europie.

Prezentacja o sporcie europejskim

Narrator I:
Teraz zapraszamy państwa do wysłuchania kilku żartów, anegdot z cyklu „Europa na wesoło”.

Co musi się zmienić, żeby polskie drogi odpowiadały normom europejskim?
- Normy europejskie...

Do banku w Szwajcarii wchodzi klient z walizką i ściszonym głosem mówi do bankiera:
- Chciałbym wpłacić pieniądze, w tej walizce jest całe cztery miliony euro.
Na to bankier uśmiechnięty:
- Proszę nie ściszać głosu, bieda to żaden wstyd.

W siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli o posadę stara się warszawska babcia klozetowa. Na
rozmowie pokazują jej napis "WC" i pytają:
- "co ten skrót znaczy?". "Water Closet" - wyjaśnia babcia.
Następnie pytają ją o znaczenie skrótu "EC".
- "European Commission" - odpowiada bez zająknienia po angielsku babcia. Po wyjściu koleżanka
pyta jej, jakie miała pytania.
- "Tylko dwa i to dość łatwe - jedno zawodowe, jedno z europeistyki”.

Najnowsze badania wskazują, że 3 na 10 Polaków żyje w stresie. Pozostałych 7 żyje
w Londynie...euro

Do bacy wypasającego owieczki przyjeżdża pobliską drogą nowoczesnym samochodem ubrany w
garnitur człowiek w średnim wieku. Po wyjściu z samochodu pyta:
- Baco, co tu robicie? Wypasacie owce?
- Tak, panocku...
- A baco, jak wam powiem ile macie tych owiec dokładnie, to dacie mi taką jedną, do upieczenia?
- Dobrze, panocku, domy...
Przyjezdny wrócił do samochodu, wziął laptopa, telefon satelitarny, połączył się z siecią, ściągnął
dane z satelity, przetworzył, popracował chwile nad programem, który mu to policzył, i mówi:
- Baco, macie tu na tej łące 347 owieczek.
- Dobrze panocku..., to wybierzcie sobie jedną.
Przybysz wybrał sobie jedną, ładną, białą; baca mówi:
- Panocku, a jak ja wom powim, kim wy jesteście, to oddacie mi ją...?
- Dobrze, oddam.
- No panocku, to wy jesteście konsultant Unii Europejskiej do spraw rolnictwa.
- A skąd to wiecie, baco!?
- Ano tak: jeździcie drogimi samochodami, pchacie się gdzie was nikt nie prosi, zabieracie
biedniejszym od wos i nic wiecie o mojej pracy! Oddajcie mi mojego psa!!!
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Piosenka „Wokół nas”

Narrator II:
Unia Europejska daje państwom członkowskim wiele korzyści: możliwość swobodnego
podróżowania po krajach unijnych, możliwość podjęcia pracy, współpracy naukowej,
dofinansowania w dziedzinie ochrony środowiska, polityki społecznej i infrastruktury.
Nasza gmina także korzysta z funduszy unijnych.
Postanowiliśmy przyjrzeć się tej sprawie bliżej. W naszej szkole dnia 5 maja bieżącego roku
przeprowadziliśmy wywiad z Panem Wójtem mgr Bogdanem Staszem. Rozmawialiśmy na temat
korzyści, jakie osiągnęła nasza miejscowość - Siemiechów i gmina Gromnik w wyniku
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Prosimy teraz koleżankę Patrycję o przeczytanie
sprawozdania z tego wywiadu.

Sprawozdanie z wywiadu

Narrator I:
Nasi fotoreporterzy wybrali się na krótką wycieczkę po gminie, żeby przekonać się na własne
oczy jak wyglądają wspomniane przed chwilą obiekty. To, co uchwycili na fotografiach warto
zobaczyć. Zapraszamy do wspólnego oglądania.

Prezentacja multimedialna

Piosenka „Tyle słońca w całym mieście”

Narrator II:
Uczniowie w realizację projektu „Europa – nasz wspólny dom” włożyli sporo czasu
i pracy. Nie jesteśmy jednak w stanie, w tak krótkim czasie, jakim dysponujemy opowiedzieć
państwu o wszystkim, czego dokonaliśmy. Najlepiej świadczą o tym wyeksponowane tu na
poszczególnych stanowiskach prace projektowe: albumy, plakaty, plansze. Albumy są poświęcone
m.in.: wybranym krajom Europy, polskim zabytkom wpisanym na listę UNESCO, zabytkom
krajów niemieckojęzycznych, kompozytorom muzyki poważnej. Plakaty przedstawiają z kolei
ogólną charakterystykę państw Unii, sylwetki polskich biologów i chemików, miejsca warte
obejrzenia w Europie.
Ponadto w czasie lekcji poznawaliśmy m.in.: ukształtowanie, klimat Europy, drogę Polski do Unii
Europejskiej. Dyskutowaliśmy na temat tego, co Unia daje nam, młodym ludziom. Jakie są
perspektywy rozwoju Polski?
Dzięki tym zabiegom uświadomiliśmy sobie piękno krajów europejskich oraz naszej ojczyzny.
Zrozumieliśmy, co to znaczy być Polakiem – Europejczykiem. Dzięki temu projektowi nabyliśmy
świadomość tego, z czym możemy się spotkać w krajach Unii, co mogą nam one zaoferować
i który kraj warto zwiedzić w przyszłości.
Dziękujemy również naszym nauczycielom za ich pomoc i wskazówki w trakcie realizacji
projektu.

Narrator I:
Dorobek kulturalny naszego regionu, to także tradycje prezentowane w muzyce przez Zespół
Ludowy „Siemiechowianie”, który teraz zaprezentuje państwu krótki przegląd swoich
umiejętności.

Zespół regionalny „Siemiechowianie” - występ
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Narrator II:
Na zakończenie naszego spotkania chcemy zapoznać państwa z wybranymi potrawami krajów
Unii Europejskiej, które przygotowali dla państwa nasi rodzice. Na pewno każdy znajdzie wśród
tych potraw, coś, co odpowiada jego gustom kulinarnym, zgodnie z przysłowiem „Dla każdego,
coś dobrego”. W europejskim menu szef kuchni poleca m.in.: rybę po grecku, pizzę, spagetti,
placka po węgiersku, knedle, chłodnik i jajecznicę na bekonie. Można też oczywiście zaspokoić
swoje pragnienie. Serdecznie zapraszamy państwa do stołu szwedzkiego, na degustacje potraw,
po zakończeniu akademii.

Narrator I:
Naszą prezentację kończymy piosenką.

Piosenka „Chodź pomaluj mój świat”

Komentarz + podziękowania składane przez Pana Dyrektora.

Zaproszenie na kiełbaski z grilla.

Mikrofon dla gości………………………..

Opracowały : mgr Anna Damian
mgr Elżbieta Kwaśna


