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Dzień Europy – 9 maja



Święto Europejczyków

• Obchodzony 9 maja Dzień Europy 
(niekiedy nazywany również Dniem Unii 
Europejskiej) jest corocznym świętem 
w państwach członkowskich UE, podczas 
którego ich obywatele i pozostali 
mieszkańcy mają możliwość świętowania 
pokoju i jedności w Europie.

• Jego data nie jest przypadkowa. Dzień 
Europy został ustanowiony w dniu 
ogłoszenie słynnej Deklaracji (Planu) 
Schumana, która zmieniła oblicze 
starego kontynentu po II wojnie 
światowej.



Unia Europejska

• Unia Europejska to grupa 27 krajów 
w Europie. Kraje te połączyły się, aby 
ludziom żyło się lepiej, łatwiej i 
bezpieczniej. Postanowiły one 
współpracować i pomagać sobie 
nawzajem.



Cele i wartości Unii Europejskiej

Wszystkie kraje należące do Unii 
Europejskiej wspólnie dążą do tych celów:

• zachowanie pokoju w Europie,
• zapewnienie ludziom dobrobytu,
• sprawiedliwość i troska o każdego,
• szanowanie wszystkich języków i kultur,
• silna gospodarka europejska i wspólna 

waluta

Kraje Unii Europejskiej mają wspólne wartości. 



Pokój w Europie

• Kiedy utworzono Unię Europejską, 
należące do niej kraje przestały 
prowadzić ze sobą wojny. Dzięki Unii 
Europejskiej wszystkie kraje w Europie 
współpracują ze sobą w pokoju.

• W 2012 r. Unia Europejska dostała ważną 
nagrodę nazywaną „Pokojową 
Nagrodą Nobla” Nagrodę tę przyznano 
Unii Europejskiej za pracę na rzecz 
utrzymania pokoju w Europie.



Języki Unii Europejskiej

• W każdym kraju Unii Europejskiej ludzie 
mówią swoim językiem. Unia Europejska 
chroni prawo ludzi do porozumiewania 
się w ich języku.

• Dlatego Unia Europejska tworzy wszystkie 
ważne informacje i dokumenty we wszystkich 
językach, jakimi ludzie mówią w należących do 
niej krajach.

• Dzięki temu ludzie w Unii Europejskiej mają 
dostęp do ważnych informacji w swoim języku i 
je rozumieją.



Pieniądz Unii Europejskiej

• Większość krajów Unii Europejskiej 
używa tego samego pieniądza. Pieniądz 
ten nazywa się „euro”.

• Używanie tego samego pieniądza 
pomaga krajom w Unii Europejskiej 
prowadzić ze sobą interesy. Na przykład 
ludzie z Hiszpanii mogą kupować 
potrzebne rzeczy w Belgii łatwo i bez 
dodatkowych kosztów.

• Używanie tego samego pieniądza ułatwia 
ludziom podróżowanie, kupowanie rzeczy 
przez internet z innych krajów i daje 
więcej możliwości.

• Obecnie w 19 spośród  27 krajów Unii 
Europejskiej używa się euro. 



Zjednoczeni w różnorodności

• Unia Europejska używa zwrotu 
„zjednoczeni w różnorodności”, aby 
pokazać swoje wartości.

Zjednoczeni w różnorodności oznacza, 
że:
• ludzie w Unii Europejskiej mogą mieć 

różne kultury lub języki, ale wspierają się 
i pracują razem w pokoju.

• Nie ma nic złego w posiadaniu różnych 
kultur czy języków. Wręcz przeciwnie. 
Ludzie z różnych kultur mogą nauczyć się 
od siebie więcej rzeczy i dobrze razem 
pracować.



Polska w Unii Europejskiej

• Polska jest członkiem Unii 
Europejskiej od 1 maja 2004 
roku.

• Od tego momentu Polacy również 
świętują Dzień Europy. 

• Obchody zazwyczaj przybierają 
formę otwartych spotkań w 
plenerze, podczas których można 
wziąć udział w licznych quizach, 
konkursach i warsztatach o 
tematyce europejskiej. 



Dzień Europy w Naszej Szkole
• Rokrocznie organizujemy obchody Dnia 

Unii Europejskiej w naszej szkole, 
podczas których uczniowie wykazują się 
swoją wiedzą, przygotowują i prezentują 
ciekawostki na temat różnych krajów 
członkowskich, pokazują miejsca, które 
warto odwiedzić, potrawy, które warto 
spróbować czy stroje narodowe 
wybranych krajów UE. 

• W tym roku ze względu na pandemię 
koronawirusa nie było możliwe, aby 
odbyły się one w tradycyjnej formie. 
Dlatego zaproponowano inny sposób 
uczczenia obchodów Dnia Europy.



Dzień Europy w Naszej Szkole

• Uczniowie mieli możliwość wyboru 
zadania dla siebie spośród kilku 
zaproponowanych propozycji.

Mogli m.in.:
• Przygotować danie narodowe z wybranego 

kraju unijnego,

• Zaprezentować strój narodowy kraju 
należącego do Unii Europejskiej,

• Przygotować makietę słynnej budowli 
pochodzącej z kraju unijnego,

• Przygotować plakat o Unii Europejskiej,
• Wymyśleć hasło Unii Europejskiej nawiązujące 

do zwrotu „zjednoczeni w różnorodności”, aby 
pokazać wartości UE.



Dzień Europy w Naszej Szkole

• Obchody Dnia Europy w takiej formie 
spotkały się z bardzo pozytywnym 
odzewem ze strony uczniów naszej 
szkoły.

• Niektórzy uczniowie wykonywali zadania 
samodzielnie. Duża część zdecydowała 
się jednak na grupowe (a nawet klasowe) 
uczestnictwo w obchodach Dnia Europy 
w naszej szkole.

• Może nie zawsze zadania wykonywane 
były w szkole, ze względu na zdalne 
nauczanie w starszych klasach. Jednak 
efekty pracy uczniów przerosły nasze 
najśmielsze oczekiwania. 



Dzień Europy w Naszej Szkole

• Wszystkie zadania zyskały bardzo dużą 
popularność. 

• Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyło się zadania, w którym uczniowie 
przygotowywali danie narodowe kraju 
unijnego.

• Efekty pracy uczniów zaprezentowane 
zostaną w kolejnych slajdach prezentacji.



Danie narodowe

Albert Ziach - klasa Ia

Pizza 



Danie narodowe

Iga Grabarczyk – klasa Ia

Kaja Grabarczyk – klasa IIb

Bratwurst mit Pommes



Danie narodowe

Laura Świder – klasa IIa

Pierogi z mięsem



Danie narodowe

Patryk Oziębło i Borys Sobczyk

klasa IIIa

Pizza



Danie narodowe

Mikołaj Machulski - klasa IIIa

Natalia Machulska – klasa VIIb

Pizza



Danie narodowe

Albert Dudkiewicz

klasa IVc

Spaghetti



Danie narodowe

Magdalena Żurawska

Karolina Ciosek

klasa Va

Szarlotka



Danie narodowe

Natalia Zawadzka

klasa VIa

Spaghetti Carbonara



Danie narodowe

Mikołaj Marzec

klasa VIb

Spaghetti



Danie narodowe

Mateusz Pióro

klasa VIIIa

Pizza 



Danie narodowe

Szymon Pyczek

klasa VIIIa

Kotlet schabowy



Danie narodowe

Nadia Skowron – klasa Ic

Julia Skowron - klasa VIIIa

Makaroniki



Danie narodowe

Oliwia Mróz- klasa VIIIb

Pizza



Danie narodowe

Martyna Ciszek

Nikola Szczepańska

klasa VIIIb

Spaghetti i Pizza



Danie narodowe

Karol Patrzałek

klasa VIIIa

Pizza



Danie narodowe

Piotr Kargul

klasa VIIIa

Pizza



Danie narodowe

Bartłomiej Łapacz

klasa VIIIa

Pizza



Danie narodowe

Oliwia Zabrzuch

klasa VIIa

Julia Zabrzuch

Aleksandra Hajduk

klasa VIIIa

Arrancini



Danie narodowe

Ernest Iwan

Maciej Lelas

Wojciech Lipiec

Nikodem Ponikowski

klasa VIIIa

Kotlet schabowy



Danie narodowe

Michał Palmąka

klasa VIIIa

Gulasz węgierski



Strój narodowy

Albert Ziach – klasa Ia



Strój narodowy

Julia Kowalska – klasa Ib



Strój narodowy

Aleksandra Śliżak– klasa IIb



Strój narodowy

Klasa IIIa



Strój narodowy

Patryk Guz – klasa IVc



Makieta budowli

Klasa IIIa



Makieta budowli

KOLOSEUM Wojciech Wejman i Maciej Ksel - Klasa IIIa



Makieta budowli

Nadia Szczepańska - Klasa Vb



Makieta budowli

Emilia Głazowska i Zuzanna Sieniek- Klasa VIb



Plakat o UE

Iga Kasznia, Aleksandra Sieniek, Izabela Hablasek

Klasa IIIa



Plakat o UE

Norbert Ziach - Klasa IIId



Plakat o UE

Wiktoria Religa

Klasa Va



Plakat o UE

Aleksandra Ciszek - Klasa VIb



Plakat o UE

Bartosz Duda

Klasa VIIb



Plakat o UE

Agata Nartowska - Klasa VIIIa



Plakat o UE

Julia Tarapata

Klasa VIIIa



Zjednoczeni w różnorodności

Filip Gorzelańczyk - Klasa VIIIa



Zjednoczeni w różnorodności

Patryk Guz 

Mertkan Aliev

Klasa IVc



Zjednoczeni 

w różnorodności

Film 

Patryk Guz 

Mertkan Aliev

Klasa IVc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Klasa IIc



Dzień Europy

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy tak 
chętnie i z takim zaangażowaniem wzięli udział w obchodach 

Dnia Europy w naszej szkole.

Dziękujemy również nauczycielom za pomoc swoim 
wychowankom w realizacji ich pomysłów ☺

Gratulujemy pomysłowości i kreatywności ☺

Pozostałych uczniów zachęcamy do wzięcia udziału w 
kolejnych obchodach w przyszłym roku.

Aleksandra Machulska


