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05.09.2013.
Zmieniony 10.02.2017.

W naszej szkole od wielu lat działa Klub Europejski, do którego należą
uczniowie z klas I-VI. Od 2007 roku klubem opiekują się są nauczyciele
języka angielskiego oraz nauczyciel - bibliotekarz mgr Joanna Synecka.
Do tradycji klubu należą majowe wyjazdy do Warszawy na Paradę Schumana,
udział w miejskich konkursach i imprezach, współpraca ze szkołami
z krajów Unii w ramach programu eTwinning oraz organizowanie
"Tygodnia eTwinning".
_________________________________
TYDZIEŃ eTWINNING 28 października 2016r.
Podczas Tygodnia eTwinning uczniowie kontynuowaliśmy
rozpoczęty
w zeszłym roku szkolnym międzynarodowy projekt edukacyjny "Protected
plants in our country" (Rośliny chronione w naszym kraju), który
realizowany był ze szkołami partnerskimi w Turcji i Albanii.
Uczniowie uczestniczyli w konkursach plastycznych i konkursach wiedzy,
lekcji z elementami języka angielskiego, bawili się na dyskotece
zorganizowanej pod hasłem "Europejskie gwiazdki" oraz wzięli udział
w podsumowaniu Tygodnia eTwinning podczas "Dnia barw europejskich".
Więcej zdjęć w galerii...
_____________
WYCIECZKA DO WARSZAWY
7 maja 2016
W ramach zajęć szkolnego klubu europejskiego grupa
uczniów z klas IV-VI pod opieką p. Joanny Syneckiej,
p. Liliany Kramarczyk-Wojtyry oraz p. Aldony Meisner
wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Okazją do
odwiedzenia stolicy było Święto Europy, (które obchodzone
jest 9 maja) i zorganizowana w sobotę 7 maja Parada
Schumana. Uczniowie sporo czasu spędzili w Miasteczku
Europejskim urządzonym na Krakowskim Przedmieściu,
brali udział w różnych konkursach, zgromadzili wiele
atrakcyjnych nagród i zrobili sobie pamiątkowe zdjęcia.
Odwiedzili również ciekawe miejsca, z których słynie
Warszawa: Rynek z Warszawską Syrenką, pomnik Nike,
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydencki,
Zamek Królewski i wiele innych. Zmęczeni całodzienną
wycieczką, ale zadowoleni i pełni nowych wrażeń dotarli
wraz z opiekunami do Bytomia w późnych godzinach
wieczornych :)
Więcej zdjęć w galerii...
________________
BAL SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH
3 lutego 2016 Jak co roku uczniowie należący do szkolnego klubu
europejskiego uczestniczyli w balu karnawałowym,
organizowanym w Szkole Podstawowej nr 51 z Oddziałami
Integracyjnymi. Tegoroczny bal przebiegał pod hasłem
"Holandia - kraj wiatraków, tulipanów i malarzy".
Bal uświetniły konkursy, pokazy oraz nauka tańca
holenderskiego i wiele innych atrakcji.
Więcej zdjęć w galerii...________________
"ROWEREM PO HOLANDII"
3 lutego 2016
Podczas balu szkolnych klubów europejskich w SP 51
w Bytomiu odbyło się rozstrzygnięcie miejskiego konkursu
plastycznego "Rowerem po Holandii". Nasi uczniowie odnieśli
sukcesy w tym konkursie:
Maja Turek z klasy 1c zdobyła II miejsce,Radosław Żukow z klasy 3a zdobył IV miejsce
http://www.sp3.bytom.pl
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Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
__________________
TYDZIEŃ eTWINNING w NASZEJ SZKOLE
26-30 października 2015 W dniach 26 &ndash; 30 października odbyły się kolejny raz w naszej szkole
obchody &bdquo;Tygodnia eTwinning&rdquo;. W tym roku głównym celem podejmowanych
działań było podsumowanie projektu pt.: &bdquo;Fantastic bicycles/Fantastyczne
rowery&rdquo;, który nasza szkoła realizowała przez ostatni rok we współpracy
z dwiema szkołami w Grecji oraz we Włoszech. W wyniku tej współpracy nasi
uczniowie pozyskali nowych zagranicznych przyjaciół oraz uwierzyli, że
posługiwanie się językiem angielskim w komunikacji on line nie jest takie
trudne jak im się wydawało.
Więcej zdjęć w galerii...
_______________ BYTOMSKIE SPOTKANIA EUROPEJSKIE12 września 2015 W tym roku Bytomskie
Spotkania Europejskie towarzyszyły Dniom Organizacji
Pozarządowych, które odbyły się w CH Agora. Podczas imprezy Szkolne Kluby
Europejskie prezentowały wybrane kraje Europy, a honorowy patronat nad tymi
wydarzeniami objęła Komisja Europejska. Uczniowie z naszego szkolnego klubu
europejskiego oraz ze szkolnego chóru zaprezentowali kraj naszych sąsiadów Niemcy. Więcej zdjęć w galerii...
_____________ BYTOMSKA EUROMAJÓWKA
13 maja 2015 Z okazji święta Unii Europejskiej w naszym mieście odbyły się
imprezy zorganizowane przez Urząd Miasta i Miejską Bibliotekę
Publiczną. Uczniowie należący do szkolnego klubu europejskiego
wzięli udział w warsztatach tanecznych, grze miejskiej "Smaki
Europy" oraz konkursie "Mapy Europy", w którym uzyskali
pierwsze miejsce.
Więcej zdjęć w galerii...___________________
PARADA SCHUMANA w WARSZAWIE
9 maja 2015
Uczniowie uczestniczący w zajęciach szkolnego klubu europejskiego
pod opieką p. Katarzyny Kalki oraz p. Joanny Syneckiej wzięli udział
w Paradzie Schumana, która odbywa się co roku w Warszawie
z okazji Święta Unii Europejskiej. Oprócz udziału w paradzie zwiedziliśmy Miasteczko Europejskie,
które powstało na Krakowskim Przedmieściu. Spacerowaliśmy
również po warszawskiej Starówce, weszliśmy na dziedziniec
Zamku Królewskiego i udaliśmy się na plac Józefa Piłsudzkiego,
gdzie zobaczyliśmy Grób Nieznanego Żołnierza.
Więcej zdjęć w galerii... _______________
BAL EUROPEJCZYKA
20 lutego 2015 Uczniowie i opiekunowie szkolnych klubów europejskich spotkali się
już po raz piąty podczas "Balu Europejczyka" w Szkole Podstawowej
nr 51 w Bytomiu. Gospodarze przygotowali dla uczestników warsztaty
taneczne - na parkiecie królowała hiszpańska salsa. Podczas zabawy
obowiązywały również stroje z elementami w stylu salsy.
Więcej zdjęć w galerii...
___________________
TYDZIEŃ ETWINNING
27-31 października 2014 Nasza szkoła od 2007 roku uczestniczy w realizacji projektów eTwinning.
Zrealizowaliśmy udane projekty ze szkołami z Włoch, Rumunii
i Hiszpanii. Obecnie zaczęliśmy realizację projektu ze szkołą w Grecji.
Podczas &bdquo;Tygodnia eTwinning&rdquo; czekały na nas różne atrakcje:
Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili pogadanki informacyjne
dla uczniów wszystkich klas &bdquo;Czym jest e-Twinning&rdquo;.W ramach konkursu na gazetkę o Unii
Europejskiej powstały prawdziwe
arcydzieła :) W świetlicy szkolnej wychowawcy prezentowali dzieciom
wybrane pozycje z klasyki literatury dziecięcej znanych europejskich
pisarzy. W ramach &bdquo;Tygodnia e-Twinning&rdquo; ogłoszono konkursy plastyczne
przeznaczone dla uczniów klas I-III -"Europa w jesiennej szacie" i IV-VI
"Odwiedzamy Wielką Brytanię". Wystawa prac konkursowych odbyła się
w holu szkoły.Odbył sie również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Rozpoczął się
on od prezentacji multimedialnej o integracji europejskiej i współpracy
pomiędzy krajami UE. W konkursie udziały wzięły dwuosobowe drużyny
z klas IV-VI. Uczniowie z klas V i VI prezentowali swoje umiejętności
podczas konkursu pięknego czytania w języku angielskim. We wtorek
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klasy czwarte, piąte i szóste bawiły się na dyskotece w rytmach muzyki
europejskiej. Obowiązywały stroje w kolorach Unii Europejskiej :)
W piątek w holu szkoły podsumowaliśmy "Tydzień eTwinning",
wręczyliśmy nagrody i dyplomy.
SPOTKANIE ze SCOTTEM WOSKA
29.10.2014.
W ramach "Tygodnia eTwinning"
uczniowie klas 5 i 6, którzy interesują się szczególnie nauką języka
angielskiego, wzięli udział w spotkaniu (prowadzonym w języku angielskim)
z wyjątkowym gościem ze Stanów Zjednoczonych - Scottem Woska. Scott
podczas prezentacji zapoznał dzieci z kulturą i ciekawostkami swojego kraju. Więcej zdjęć z "Tygodnia
eTwinning w galerii...
________________________________ PARADA SCHUMANA
10.05.2014.Jak co roku nasz klub wziął udział w organizowanej w Warszawie
z okazji Święta Unii Europejskiej Paradzie Schumana. Towarzyszyła
nam tym razem pani Liliana Kramarczyk-Wojtyra. Jak zwykle przy
okazji zwiedzaliśmy najciekawsze miejsca w Warszawie.
Więcej zdjęć w galerii...
_________________________
BAL KARNAWAŁOWY SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH
26.02.2014.Jak co roku, tradycyjnie uczniowie i opiekunowie szkolnych klubów europejskich
spotkali się podczas balu karnawałowego. Gospodarzem balu była Szkoła Podstawowa
nr 51 w Bytomiu. Podczas zabawy wszyscy mieli okazję by zatańczyć grecką "Zorbę",
sprawdzić zasób wiadomości w konkursie wiedzy lub zabłysnąć klasycznym strojem.
W tym roku bawiliśmy się na Olimpie pod hasłem "Grecja wczoraj i dziś".
________________________________
SUKCESY w KONKURSACH PLASTYCZNYCH
26.02.2014.26 lutego podczas balu szkolnych klubów europejskich nastąpiło
ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród i dyplomów w dwóch
miejskich konkursach plastycznych. Paweł Sanitra z klasy 4b zdobył
wyróżnienie w konkursie "Bogowie greccy", a jego kolega Kamil
Charuży z klasy 4a zajął drugie miejsce w konkursie "10 lat Polski
w Unii Europejskiej". Gratulacje! ________________________________
TYDZIEŃ eTWINNING
9 - 16 października 2013W dniach 9-16 października 2013 odbyły się kolejny raz w naszej szkole
obchody &bdquo;Tygodnia e-Twinning&rdquo;. W tym roku głównym celem podejmowanych
działań było promowanie edukacji europejskiej w środowisku szkolnym
i pogłębianie wiedzy na temat krajów Unii Europejskiej.Podczas tygodnia e-Twinning uczniowie klas I-III
wzięli udział w konkursie
plastycznym &bdquo;Smerfy podróżują po Europie&rdquo;. Konkurs był również częścią
projektu eTwinning realizowanego wspólnie ze szkołą w Portugalii,
zatytułowanego "Smurfs In action", w którym nasza szkoła bierze udział.
Drugim konkursem skierowanym do wszystkich uczniów był konkurs
plastyczny &bdquo;Znani Europejczycy&rdquo;. Zadaniem biorących udział w konkursie
było stworzenie dowolną techniką portretu wybranego Europejczyka.
Więcej zdjęć w galerii... Ponadto dla uczniów klas 4-6 zorganizowano

połączony z prezentacja
multimedialną konkurs wiedzy o krajach Unii Europejskiej. W konkursie brały
udział dwuosobowe drużyny, których zadaniem było wykazać się jak największą
znajomością historii, instytucji i krajów Unii Europejskiej. Zespoły klasowe I-VI wraz z wychowawcami
wykonały plakaty promujące
wylosowany kraj Unii Europejskiej. Galeria plakatów i prac plastycznych została
zaprezentowana w holu szkoły. Uczniowie klasy 6b mieli również okazję
wziąć udział w eksperymentalnej lekcji matematyki z elementami języka
angielskiego, którą poprowadziła pani mgr Agnieszka Wąż. 15 października w naszej szkole pojawił się
gość specjalny Andy Kirby
- nauczyciel z Wielkiej Brytanii. Andy poprowadził spotkanie z uczniami
klas 6 prezentując im ciekawostki związane z jego krajem ojczystym
&ndash; Anglią, jej obyczajami i kulturą.
Więcej zdjęć w galerii...
http://www.sp3.bytom.pl
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Ostatni dzień Tygodnia e-Twinning - 16 października był dniem w barwach
unijnych. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele tego dnia ubrani byli w kolory
żółty i niebieski. Podczas podsumowania obchodów przedstawiono prezentację
multimedialną, ogłoszono wyniki konkursów, wręczono dyplomy i nagrody dla
zwycięzców.
________________________________
"PRZYGODA W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM"
20.05.2013.
Podczas zajęć w bibliotece szkolnej uczniowie korzystają z zasobów Internetowego
Centrum Informacji Multimedialnej. Do ulubionych programów należy gra edukacyjna
"Przygoda w Parlamencie Europejskim".
______________________________
SUKCES SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO
29 kwiecień - 11 maj 2013Podczas Bytomskiej Majówki Europejskiej, która odbyła się pod hasłem
&bdquo;Szlakiem średniowiecznych miast Europy&rdquo; uczniowie należący do Szkolnego
Klubu Europejskiego zdobyli pierwsze miejsce w konkursie na prezentację
praw miejskich i obywatelskich w średniowiecznej Europie.
Więcej zdjęć w galerii na stronie oficjalnego serwisu Bytomia...
Zaprezentowali scenkę zatytułowaną &bdquo;Koronacja Filipy Lancaster&rdquo; rozgrywającą
się w 1406 roku w szwedzkim mieście Lund. Opiekę nad całością przedsięwzięcia
sprawowały panie Oliwia Osadnik, Joanna Synecka i Iwona Pudełko. Nagrodą za
zwycięstwo w konkursie był wyjazd do Warszawy na Paradę Schumana oraz
występ w Muzeum Górnośląskim podczas ogólnopolskiej imprezy &bdquo;Noc Muzeów&rdquo;.
"Koronacja Filipy Lancaster" została zaprezentowana również w szkole podczas
apelu z okazji "Dnia Europy".
Zobacz więcej zdjęć w
galerii...
PARADA SCHUMANA
11 maj 2013
Parada Schumana organizowana jest co roku z okazji Święta Unii Europejskiej.
Oprócz udziału w paradzie, uczniowie zwiedzili Stare Miasto: zobaczyli Rynek
z pomnikiem Warszawskiej Syrenki, dziedziniec Zamku Królewskiego, kolumnę
Zygmunta, spacerowali też wzdłuż murów obronnych starej Warszawy
i zatrzymali się pod pomnikiem Małego Powstańca. Odbyli też dłuższy spacer
do Grobu Nieznanego Żołnierza i odpoczywali w Ogrodzie Saskim.
W drodze powrotnej podziwiali Pałac Prezydencki i pomnik księcia
Poniatowskiego. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni późnym wieczorem
wrócili do Bytomia.
Zobacz więcej zdjęć w
galerii... _______________________________________________
BAL SZKOLNYCH KLUBÓW EUROPEJSKICH
07.02.2013. Uczniowie ze szkolnych Klubów Europejskich spotkali się w Szkole
Podstawowej nr 51 w Bytomiu na wspólnym balu przebierańców.
Imprezie patronowało hasło: "Irlandia - wyspa zielona".Podczas balu rozstrzygnięto konkurs na
najciekawszy strój irlandzki.
Wyróżnienia w tym konkursie zdobyli Natalia Korzeniowska i Kamil
Charuży z klasy 3a.
_______________________________________________
XIV SPOTKANIA EUROPEJSKIE 2012
12.12.2012. 12 grudnia w BCK odbyły się Bytomskie Spotkania Europejskie. W spotkaniach
wzięli udział uczniowie ze Szkolnych Klubów Europejskich ze szkół podstawowych,
gimnazjalnych i średnich.W programie imprezy były występy uczniów bytomskich
szkół podsumowujące unijny projekt "Z Bytomia na sceny Europy". Można było
zobaczyć musicale przygotowane na najwyższym - "europejskim" poziomie,
przedstawione między innymi przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 i Szkoły
Podstawowej nr 5. Podczas imprezy zorganizowano również wystawę promującą
Szkolne Kluby Europejskie, a dzieci uczestniczące w spotkaniach otrzymały
drobne upominki.
http://www.sp3.bytom.pl
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_____________________________________
"MŁODY EUROPEJCZYK"
05.12.2012. Podczas zajęć klubu dzieci uczą się o krajach Unii Europejskiej i przygotowują się
do konkursów wiedzy korzystając z programu edukacyjnego "Młody Europejczyk".
____________________________________
TYDZIEŃ eTWINNING
24.10.2012. Obchody Tygodnia eTwinning w naszej szkole rozpoczęto 15 października.
Tego dnia nauczyciele i dzieci zostali poinformowani o akcji, ogłoszono
zaplanowane konkursy i zapoznano nauczycieli wychowawców i uczących
o działaniach według harmonogramu.
Tego samego dnia dwuosobowe drużyny z klas 4-6 wzięły udział w konkursie
wiedzy o krajach Unii Europejskiej, poprzedzonym multimedialną prezentacją.
W konkursie wzięło udział 9 drużyn. Zwycięzcy otrzymali nagrody oraz dyplomy.
W dniach od 18 do 22 października Pan Mieczysław Setla prezentował uczniom
podczas zajęć z muzyki najsławniejsze utwory muzyki klasycznej oraz postacie
słynnych europejskich kompozytorów. Odbyła się też eksperymentalna lekcja
przyrody poprowadzona w języku angielskim przez Panią mgr Aldonę Meisner. Nauczyciele języka
angielskiego podczas swoich lekcji prezentowali uczniom jak
można się przywitać używając kilku języków obcych. Uczniowie poznali powitanie
&bdquo;dzień dobry&rdquo; w kilku językach krajów Europy. Następnego dnia obchodów Pani
mgr Agnieszka Wąż poprowadziła lekcję matematyki w języku angielskim
dla klasy 6 a. Wychowankowie świetlicy szkolnej zapoznali się z wybranymi pozycjami literatury
dziecięcej autorów europejskich podczas zajęć głośnego czytania. Podczas tych
zajęć uczniowie słuchali, a następnie sami czytali na głos bajki braci Grimm,
C. Perrault i baśnie Andersena. Wykonali również ilustracje do poznanych bajek. 23 października w naszej
szkole pojawił się gość specjalny. Nauczyciel ze Szkocji
- Jason poprowadził spotkanie z uczniami klas 6 prezentując im ciekawostki
związane z jego krajem ojczystym &ndash; Szkocją, jej obyczajami i kulturą. Kliknij tutaj, aby
zobaczyć więcej zdjęć! Ostatni dzień Tygodnia e-Twinning - 24 października był dniem w barwach
unijnych.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele tego dnia ubrani byli w kolory żółty i niebieski.
Podczas uroczystego podsumowania obchodów, ogłoszono wyniki konkursów,
wręczono dyplomy i nagrody dla zwycięzców, a uczniowie obejrzeli prezentację
multimedialna podsumowującą nasze działania w tygodniu e- Twinning.
W holu szkoły można było podziwiać wystawę prac zgłoszonych do konkursów.
___________________________________ WYCIECZKA DO WARSZAWY
12.05.2012.12 maja grupa uczniów należących do Szkolnego Klubu Europejskiego
i Dyskusyjnego Klubu Książki pod opieką mgr Oliwii Osadnik i mgr Joanny
Syneckiej wzięła udział w wycieczce do Warszawy. Wyjazd zorganizowany
został przez Urząd Miejski w Bytomiu z okazji Święta Unii Europejskiej.
Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w Paradzie Schumanna (jednego
z twórców zjednoczonej Europy), która jak co roku wyruszyła z Placu Zamkowego,
i przeszła wzdłuż Traktu Królewskiego. W utworzonym specjalnie na tę okazję
Miasteczku Europejskim dzieci dostały okolicznościowe koszulki, wzięły udział
w konkursach, otrzymały też książeczki i drobne upominki. Po paradzie przyszedł
czas na spacer po stolicy. Dzieci zwiedziły między innymi dziedziniec Zamku
Królewskiego, Rynek Starego Miasta, barbakan i spacerowały wzdłuż murów
obronnych Warszawy. Mimo deszczowej pogody i długiej podróży autokarem
uczniowie i opiekunowie wrócili z wycieczki zadowoleni i pełni
wrażeń.
Więcej zdjęć w
galerii..._________________________________ BAL KLUBÓW EUROPEJSKICH
16.02.2012.Uczniowie należący do klubu europejskiego wzięli udział w balu
szkolnych klubów europejskich, który odbył się w Szkole
Podstawowej nr 51. Obowiązywały stroje z baśni Hansa Christiana
Andersena. Nie zabrakło dziewczynek z zapałkami, królowych śniegu,
królów, książąt, księżniczek, wróżek i jeszcze wielu znanych nam
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baśniowych postaci. Wszyscy bawili się wesoło. Uczniowie wzięli
udział w konkursie wiedzy o Danii, oraz w konkursie na najciekawszy
strój, w którym wyróżnienie zdobył Patryk Grzyb z klasy IIIa.
________________________________
SUKCES W MIEJSKIM KONKURSIE PLASTYCZNYM
16.02.2012.Podczas balu klubów europejskich w Szkole Podstawowej nr 51
rozstrzygnięty został miejski konkurs plastyczny
&bdquo;Siedem lat Bytomia w Unii Europejskiej&rdquo;. Miejsca na podium
zdobyły prace plastyczne uczniów naszej szkoły: I miejsce zajął
Krzysztof Walczyk z kl. 5a, II miejsce zajęła Natalia Paluszka
z klasy 3a, III miejsce zajęła Oliwia Tomicka również z klasy IIIa.
Gratulacje!
_________________________________
&bdquo;JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI&rdquo;
07.12.2011.7 grudnia zakończyliśmy realizację projektu edukacyjnego &bdquo;Polska
prezydencja w Radzie Unii Europejskiej". Z tej okazji odbyła się akademia
zatytułowana &bdquo;Jedność w różnorodności&rdquo; podsumowująca półroczne
działania Polski na gruncie europejskim. Podczas akademii mogliśmy zobaczyć
scenkę teatralną &bdquo;Tolerancja - elegancja&rdquo;, której motywem przewodnim była
tolerancja dla odmiennych tradycji i zwyczajów. Członkowie Klubu
Europejskiego przygotowali powitania w kilkunastu europejskich językach.
Podczas akademii odbyło się rozstrzygnięcie szkolnych konkursów.
W klasach I-III w konkursie &bdquo;Ubierz Syriusza w barwy narodowe&rdquo; został
wyróżniony Jakub Birk z kl. 3 b. Uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w konkursie na prezentację multimedialną &bdquo;Śląsk jest...&rdquo;
Zadaniem uczniów było promowanie naszego regionu. Laureatkami
konkursu zostały Joanna Łuszczyk z kl. 6 a i Sandra Czech z kl. 6 b.
Urozmaiceniem akademii była prezentacja multimedialna opierająca
się na ciekawostkach z różnych krajów wspólnoty europejskiej. Całość
uświetniły występy szkolnego chóru &bdquo;Wesołe Trójki&rdquo; prezentującego
piosenki śląskie, a dodatkowy akcent regionalny stanowiły wiersze
recytowane w gwarze śląskiej.
Kliknij, aby zobaczyć więcej
zdjęć! ________________________________ XIII BYTOMSKIE SPOTKANIE EUROPEJSKIE
28.11.2011.28 listopada uczniowie oraz opiekunowie Szkolnego Klubu Europejskiego
wzięli udział w XIII Bytomskim Spotkaniu Europejskim, które odbyło się
w auli Państwowych Szkół Budownictwa i poświęcone było tematyce
przewodnictwa w Unii Europejskiej, a szczególnie pierwszej w historii
polskiej Prezydencji w Radzie UE, kiedy to nasz kraj stał się gospodarzem
większości unijnych wydarzeń. Szczególną trakcją dla uczestników były
między innymi stanowiska komputerowe do zagrania w grę &bdquo;Polska
za sterami Unii Europejskiej&rdquo; oraz konkursy zręcznościowe i plastyczne.
____________________________________ TYDZIEŃ ETWINNING
24-28.10.2011.Od 24 do 28 października trwał w naszej szkole " Tydzień eTwinning".
Podczas obchodów tygodnia eTwinning uczniowie klas I-III
wzięli udział w konkursie plastycznym na ilustrację dotyczącą
polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, a uczniowie klas IV-VI
w drużynowym konkursie wiedzy o krajach UE i klasowym konkursie
na plakat promujący wybrany kraj UE. Od środy w holu szkoły można
było podziwiać wystawę prac konkursowych.
Podczas apelu, na którym wręczone zostały dyplomy i nagrody
dla zwycięzców konkursów wszyscy uczniowie mieli okazję
zobaczyć prezentację multimedialną na temat znaczenia
polskiej prezydencji w Unii EuropejskiejKliknij, aby zobaczyć
zdjęcia!_____________________________________ WYCIECZKA DO WARSZAWY NA PARADĘ
SCHUMANA
07.05.2011.7 maja uczniowie ze Szkolnego Klubu Europejskiego, Dyskusyjnego Klubu
Książki oraz szkolnego chóru "Wesołe Trójki" pod opieką mgr Oliwii Osadnik
i mgr Joanny Syneckiejwzięli udział w wycieczce do stolicy, zorganizowanej
http://www.sp3.bytom.pl
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przez Urząd Miejski w Bytomiu. Głównym celem wyjazdu było uczestnictwo
w Paradzie Schumana zoganizowanej już po raz dwunasty z okazji Święta Unii
Eurpejskiej. Kolorowa parada ruszyła w samo południe z Placu Zamkowego
i przeszła Traktem Królewskim na Nowy Świat.
Po paradzie uczniowie wraz z opiekunami zwiedzali Warszawę, między innymi
dziedziniec Zamku Królewskiego, mury obronne starej Warszawy, rynek Starego
Miasta oraz Grób Nieznanego Żołnierza na Placu
Piłsudskiego.
Foto: Oliwia Staniszewska kl. 6cJeśli
chcesz zobaczyć więcej zdjęć kliknij tutaj________________________________
MIEJSKI KONKURS WIEDZY "POLAK - WĘGIER DWA BRATANKI"
24.03.2011.
________________________________ SUKCES KLUBU EUROPEJSKIEGO W
KONKURSIE PLASTYCZNYM
10.12.2010.Nasi uczniowie Przemek Wilk i Sebastian Stofrowski zdobyli wyróżnienia
w miejskim konkursie plastycznym "Bytom - Recklinghausen miasta
partnerskie"_________________________________ TYDZIEŃ ETWINNING
25-29.10.2010.Od 25 do 29 października trwał w naszej szkole "Tydzień eTwinning".
Program etwinning polega na łączeniu w partnerstwa szkół z krajów
Unii Europejskiej przy pomocy technologii informacyjnej.
Podczas obchodów tygodnia eTwinning uczniowie klas I-III
wzięli udział w konkursie plastycznym na najciekawszą flagę
Unii Europejskiej, a uczniowie klas IV-VI w konkursie wiedzy
o Unii Europejskiej. Podczas apelu, na którym wręczone zostały
dyplomy i nagrody dla zwycięzców obu konkursów wszyscy uczniowie
mieli okazję zobaczyć prezentację multimedialną o projektach
realizowanych ze szkołami partnerskimi z Włoch, Rumunii i Hiszpanii.
_______________________ WYCIECZKA DO WARSZAWY
Maj 2010. Szkolny klub europejski pojechał na jednodniową wycieczkę do stolicy
z okazji Święta Unii Europejskiej aby wziąć udział w "Paradzie Schumana".
Uczniowie mieli okazję zwiedzić najciekawsze zabytki Warszawy, spacerować
ulicami Starego Miasta, wejść na dziedziniec Zamku Królewskiego i zobaczyć
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Uczniom towarzyszyły pani
Joanna Synecka, pani Katarzyna Kokoszka-Olszówka i pani Ewa Dziedzic wraz
ze swoją klasą 6c. .___________________________ TYDZIEŃ eTWINNING
23-30 października 2008
Podczas tygodnia eTwinning uczniowie klas I - VI zbierali informacje
o krajach Unii Europejskiej i przygotowali plakaty na konkurs zatytułowany
"Charakterystyczne elementy kultury krajów europejskich", a także obejrzeli
prezentację multimedialną o programie eTwinning.
Więcej informacji o programie eTwinning znajdziecie w zakładce
"eTwinning - europejskie partnerstwo szkół". ___________________________
WYCIECZKA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO DO WARSZAWY
10.05.2008.
Nasz Szkolny Klub Europejski uczestniczył w Europaradzie Schumana, która przeszła ulicami Warszawy,
zorganizowanej z okazji Dnia Europy. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie warszawskiej Starówki i
spacer do ciekawych i znanych miejsc - Grób nieznanego Żołnierza, Uniwersytet Warszawski...
_____________________________ UROCZYSTA PARADA KLUBÓW EUROPEJSKICH
28.09.2007.
Reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w uroczystości wręczenia Tablicy Honorowej Rady Europy,
która się odbyła na bytomskim rynku. W uroczystości uczestniczyły władze miasta oraz przedstawiciele
instytucji, przedsiębiorstw, szpitali, organizacji pozarządowych i klubów sportowych z terenu Bytomia, a
także służb mundurowych, duchowieństwa, mediów, również licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta. Po
wysłuchaniu hejnału uroczystość zakończyła się paradą zatytułowaną "Regiony Europy" przygotowaną
przez bytomską młodzież. Nasza szkoła zaprezentowała jeden z najpiękniejszych krajów europejskich
&ndash; Węgry.
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