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Nasz projekt 
W tym roku szkolnym uczniowie klas II gimnazjum zmagali się z 

bardzo trudnym tematem. Mianowicie, ich zadaniem było 

odpowiedzieć na pytanie ,,Czy Unia Europejska jest nadal 

kolebką kultury i tradycji ?”. Projekt był przygotowywany przez 

trzy miesiące . Do zrealizowania mieliśmy kilkanaście zadań. 

Uczniowie byli podzieleni na grupy. Swoje pomysły i wizje na 

temat wykonywanego projektu konsultowaliśmy na bieżąco z 

koordynatorem projektu oraz nauczycielami wspomagającymi. 

Dzisiaj chcielibyśmy zaprezentować efekty naszej pracy. 



Ankieta na temat 
Unii Europejskiej 

Co jest wspólną walutą Unii 
Europejskiej 

Dobrze  

Źle 

Ankietę opracowały uczennice  
klasy  II A.  Została  ona 
przeprowadzona pośród 

trzydziestu uczniów, po pięciu z 
każdej klasy gimnazjum. 

Realizacja tego zadania nauczyła 
nas techniki opracowywania 

ankiet, doboru odpowiednich 
pytań, nawiązania kontaktu z 

badanymi osobami, następnie 
opracowywania wyników i 

wyciągania wniosków. 

To było niełatwe zadanie, ale 
jego realizacja przyniosła nam 

wiele satysfakcji. 

Oto niektóre pytania oraz 
odpowiedzi, których udzielili 

ankietowani. 
 



Pytania z ankiety 

Flaga UE to: 

Dobrze 

Źle 

W którym roku Polska 
przystąpiła do UE?  

Dobrze 

Źle 



Kolejne pytania z ankiety 

Jakie jest motto UE? 

Dobrze  

Źle 

Ile państw wchodzi w skład 
UE? 

Dobrze 

Źle 



Konkurs na 
najlepszy wiersz 

lub piosenkę 
 Kolejnym zadaniem podczas 

realizacji naszego projektu 
było zorganizowanie i 

przeprowadzenie konkursu. 
Nosił on nazwę  ,,Twórczość 

literacka i muzyczna związana 
z tematyką unijną. 

Najbardziej podobały nam się 
wiersze i piosenki 

  Pauliny Lis , 

  Anny  Górki 

 i Jakuba Szewczyka. 



Konkurs 
plastyczny pod 

hasłem  
Stary- nowy 

symbol Europy 

Organizacją i przeprowadzeniem 
konkursu zajmowali się chłopcy z 

klasy  IIB. Każdy z chętnych 
uczniów mógł namalować pracę i 

oddać ją do oceny. Mimo, że 
temat pracy nie był łatwy, w 
konkursie wzięło udział wielu 
uczniów.  Pomysły były bardzo 

ciekawe i różnorodne, i o to 
właśnie chodziło. Najlepsze prace 

zostały nagrodzone.  



Europejskie Drzewo  życzeń 

 

• Wykonanie Drzewa Życzeń umożliwiło uczniom 
odzwierciedlenie własnych uczuć i emocji związanych 

z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 

• Realizacja tego zadania pozwoliła nam pokazać swoje 
talenty plastyczne, wsłuchać się we własne emocje i 

uczucia.    

• Europejskie Drzewo Życzeń stanowi dekorację na 
dzisiejszej uroczystości. 



Tańce  krajów europejskich 
 

 

Naszym kolejnym zadaniem projektowym było przygotowanie 
pokazu tańców europejskich.  

Efekty tej pracy zaprezentują nasze koleżanki po skończonej 
prezentacji.   



Kuchnie państw 
europejskich 

Nasze  koleżanki  
przygotowywały plakaty na 

temat kuchni państw 
należący do Unii  

Europejskiej, dzięki czemu 
dowiedziały się jakie 

potrawy są 
charakterystyczne dla 

danego kraju. Wykonując 
to zadanie  dziewczyny 

pracowały w grupie , przez 
co wzmocniły pozytywne 

relacje koleżeńskie. 



Wydanie gazetki szkolnej 

Aby pogłębić swoją wiedzę na temat Unii 
Europejskiej wydaliśmy specjalny numer gazetki 
szkolnej w całości poświęcony tematyce unijnej. 

Pisząc artykuły ćwiczyliśmy umiejętność 
redagowania tekstu, twórcze myślenie i 

wyobraźnię, co na pewno zaprocentuje w 
naszym dalszym szkolnym  

i dorosłym życiu.  



Sylwetki znanych Europejczyków 

Kolejne zadanie 
projektowe polegało na 

zaprezentowaniu sylwetek 
sławnych Europejczyków.   

Namalowane, piękne 
portrety wraz z informacją 
o danej postaci stanowią 

element dekoracji.  



Podsumowanie 
Przygotowanie 
prezentacji 
multimedialnej 
podsumowującej 
projekt nauczyło nas 
umiejętności selekcji 
danych, sprawnego 
posługiwania się 
komputerem, 
przełamywania lęku 
przed publicznym 
występem.  



Podsumowanie 
Ostatnie nasze zadanie projektowe to przygotowanie dzisiejszej 

uroczystości. 

Pozwoliło nam ono wcielić się w role aktorów występujących na 
scenie, ćwiczyć umiejętności gry aktorskiej np. prezentację, dykcję, 

walkę z termą. 

 

Uczniowie zaangażowani w realizację projektu: 
 

 Aleksandra Biedroń, Artur Biedroń, Jakub Biernat, Anna Chudy, Beata 
Chudy, Angelika Dąbrowska, Łukasz Gaik, Dominika Grzyb, Jakub Grzyb, 
Bernadeta Hudy, Daria Janczyk, Grzegorz Jedlecki, Beata Król, Monika 
Lis, Lucyna Nguyen, Albert Madej, Mateusz Mąka, Artur Mruk, Paulina 

Mróz, Przemysław Ociepka, Justyna Plata, Krystian Pietrzak, Tomasz 
Prędki, Klaudia Skoczeń, Kamil Sławek, Damian Smoleń, Paulina 

Tokarczyk,  Dominik Uryga, Angelika Wilk, Michał Wojtas, Natalia 
Wójcik, Marzena Szewczyk, Aneta Żurek 

 

 


