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1 maja 2019 -15 rocznica wejścia Polski do Unii Europejskiej.
4 czerwca 2019 - 30 rocznica pierwszych, częściowo wolnych
wyborów w Polsce.

www.net.pl

flaga Unii Europejskiej

1 maja 2019 roku przypada 15 rocznica członkostwa Polski w Unii
Europejskiej. Dzięki przynależności naszego kraju do tej
organizacji w Europie nie ma granic i dzięki temu możemy
swobodnie podróżować.
Zdecydowanie łatwiej, będąc we wspólnocie europejskiej,
poznawać inne kultury, prowadzić otwarty handel, wyjeżdżać do
innych krajów europejskich na studia.
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Systemy edukacji w Unii Europejskiej
Michalina Respond

W Unii Europejskiej każdy kraj ma nieco inny system edukacji. Opiszę Wam krótko
trzy z nich.
W Niemczech długość wakacji wynosi 6 tygodni. W tamtejszej szkole podstawowej
nie ma ocen. Dzieci idą do szkoły w wieku 6 lat, a nauka w szkole podstawowej trwa
cztery lata. Następnie dzieci idą do gimnazjum, szkoły głównej lub szkoły realnej.
Natomiast w Grecji wakacje trwają aż 12 tygodni. Dzieci idą do szkoły w wieku 6 lat
czyli w wieku podobnym do dzieci niemieckich, ale szkoła trwa 6 lat. W dwóch
pierwszych klasach dzieci nie mają ocen a w następnych klasach są oceniane od A do
O. Po szkole podstawowej idą do trwającego 3 lata gimnazjum a później do liceum lub
szkoły zawodowej.
W Polsce dzieci mają 9 tygodni wakacji. Oceny są od 1 do 6, jednak dzieci w klasach
1-3 są oceniane opisowo. Idą one do szkoły w wieku 6-7 lat, a nauka trwa aż 8 lat. Gdy
ukończą szkołę podstawową idą do liceum, szkoły zawodowej lub technikum.
Nie potrafię ocenić, który z tych systemów edukacji jest najgorszy, mogę jedynie
powiedzieć, który jest według mnie najlepszy. Według mnie najlepszy jest niemiecki
system edukacji, ale grecki również mi się podoba. Niemiecki system edukacji podoba
mi się dlatego, że szkoła podstawowa trwa tylko 4 lata i nie ma w niej oceniania, a
grecki z powodu długich wakacji.
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PORÓWNANIE SYSTEMÓW EDUKACJI
Michalina Respond

Długość Rodzaj ocen
wakacji

Wiek
pójścia
do
szkoły

Długość
Etapy nauki
trwania
szkoły
podstawowej

6 lat

4 lata

Szkoła podstawowa
następnie szkoła główna,
realna lub gimnazjum.

Niemiecki Około 6
tygodni

W szkole podstawowej
nie ma ocen.

Grecki

12
tygodni

W dwóch pierwszych
6 lat
klasach brak ocen.
Następnie skala od A do
D.

6 lat

Szkoła podstawowa,
trzyletnie gimnazjum potem
liceum lub szkoła
zawodowa.

Polski

9
tygodni

Skala ocen 1 – 6.

8 lat

Szkoła podstawowa, liceum
lub szkoła zawodowa albo
technikum.
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6-7 lat

Dzieci
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Sprawdź co wiesz i rozwiąż quiz o
Unii Europejskiej
Zuzia Osiak
1.W którym roku Polska weszła do Unii
Europejskiej?
a)2004
b)2000
c)1998
2.Ile gwiazd jest na fladze Unii
Europejskiej?
a)20
b)12
c)11
3.Ile państw liczyła Unia Europejska w
momencie, gdy powstała?
a)10
b)5
c)6
4. Ile państw liczy Unia Europejska dzisiaj
?
a)28
b)20
c)30

Plakat Unia

5.W której ze stolic nie zapłacisz euro?
a)Helsinki
b)Lizbona
c)Londyn
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Symbole Unii Europejskiej
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Centrum Edukacji Obywatelskiej
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Młodzi
głosują

23 maja 2019 roku odbyły się w EKOLI prawybory do Parlamentu Europejskiego.
Organizatorami tego przedsięwzięcia był Sejmik Uczniowski wraz z Jego opiekunem
panem Andrzejem Polańskim.
Udział w prawyborach wzięły i wzięli udział uczennice oraz uczniowie ze szkoły
EKOLA. Swoje głosy oddali także nauczyciele. Frekwencja wyniosła 71,7 % .
Nasza szkoła nie okazała się dobrym prognostą wyników, które prezentowały się w
następujący sposób:
1.Koalicja Europejska 83 głosy, 54,96 %
2.Wiosna 37 głosów,24,5 %
3.Konfederacja 16 gł.10,59 %
4.PIS 6 gł.,3,97 %
5.KUKIZ 15
5 gł.,3,31 %
6.Lewica Razem
4 gł.,2,64 %
Według zespołu redakcyjnego takie inicjatywy są bardzo wartościowe.|Proponujemy,
aby przed wyborami parlamentarnymi przeprowadzić zajęcia podczas, których
obiektywnie omówione zostaną plusy i minusy programów poszczególnych
ugrupowań politycznych.
Redakcja : Ida Dobiejewska, Zuzia Osiak , Michalina Respond, Weronika Jabłońska
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Uczniowie klas 8 SP, realizując projekt: Strażnik Historii, przenieśli
się w czasie do lat 80. ubiegłego wieku. Wykonywali makiety
ważnych miejsc, zbierali dokumentację zdjęciową i filmową. Poniżej
prace Martyny, Nastki, Rozalki, Zosi i Bartka.
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Harmonogram zakończenia
roku
szkolnego
2018/19
Spotykamy się 19 czerwca w auli w następujących
godzinach :

godz.9.00 klasy 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 6a, 6b
godz.10.30 klasy 1a, 1b, 2, 3
godz.17.00 klasy 7, 8a, 8b, 3 gimnazjum

Bal klas ósmych i gimnazjum

Agata Polańska
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Szanowni Nauczyciele i Uczniowie EKOLI.
Już za chwilę wytęsknione przez wszystkich wakacje. 19 czerwca,
nietypowo, bo w środę uroczyste zakończenie roku szkolnego.
Spotkamy się w auli, aby życzyć sobie wspaniałych wakacyjnych
wrażeń, niezwykłych podróży i wspomnień, które wystarcza na
długo, na pewno na następny rok szkolny.

To już ostatni numer naszej szkolnej gazety. Zapraszamy do
naszego zespołu redakcyjnego chętnych do współpracy uczniów
naszej szkoły.

Michalina Respond
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zdjęcie wakacyjne

