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Uczniowie coraz
więcej wiedzą o Euro

Uczniowie za darmo
na Arkę

Euro dla menadżerów Rusza akcja „Co
wiesz o UEFA Euro

2012TM?”

Studenci ożywili tura

Rozpoczął się  kolejny  etap projektu edukacyjnego „Co wiesz  o
UEFA   EURO  2012™?”.  Oficjalne  maskotki  turnieju  Slavek  i
Slavko  pojawiły  się  dziś  w  Szkole  Podstawowej  nr  74  przy  ul.
Kleczkowskiej. 
 
Spotkanie z maskotkami Euro było punktem kulminacyjnym obchodów
pierwszego dnia wiosny, do którego dzieci przygotowały się szczególnie.
-  Połączyliśmy  te  dwa  wydarzenia  i  dzięki  dużemu  zaangażowaniu
dzieci  mogło powstać to dwugodzinne spotkanie w sali  gimnastycznej,
w czasie którego uczniowie świetnie się bawil i – komentował Krzysztof
Gawłowski, koordynator projektu „Co wiesz o UEFA  EURO 2012™?” z
ramienia szkoły. 
 
W  czasie  poprzedniego  takiego  gremialnego  spotkania  dzieci

dowiedziały  się podstawowych  informacji  na temat  czerwcowej imprezy. - Mówiliśmy  o  tym,  co  się  wydarzyło  we Wrocławiu  w
związku z Euro, przekazywaliśmy wiedzę o państwach, które wystąpią na mistrzostwach Europy i  jak przebiegać będą rozgrywki  –
opowiada Gawłowski. W czasie dzisiejszego spotkania widać było, że nauka nie poszła w las. Gdy padło pytanie o reprezentacje
krajów, które zagrają na Stadionie Miejskim we Wrocławiu dzieci głośno odpowiedziały: Polska, Czechy i  Rosja. A sama sala została
efektownie udekorowana przez uczniów plakatami z informacjami o tych krajach i samej imprezie. 
 
Młodzież przygotowała  także  dla  swoich  kolegów  i  koleżanek  krótkie  prezentacje  na  temat  krajów biorących  udział  w  turnieju,
zaprezentowano także Mini  Playback Show z piosenkami z Czech i Rosji. Nie zabrakło także konkursów związanych z futbolem –
żonglerki  i  sztafety  z piłką.  Największą  radość  dzieciom sprawiła  jednak  możliwość  zobaczenia  z bliska  turniejowych  maskotek.
Zdjęciom i przybijanym „piątkom” nie było końca. 
 
- Kolejna część projektu poświęcona będzie omówieniu kultury kibicowania na stadionach, tolerancji , wielokulturowości i  tematom
związanym z niepełnosprawnością. Całość zwieńczy  wizyta  na  nowym wrocławskim stadionie  na  50  dni  do  Euro  –  informuje
Gawłowski.  Wizyty  w  kolejnych  szkołach  maskotek  i  gości,  m.in.  Pawła  Parusa  prezesa  Stowarzyszenia  Klubu  Kibiców
Niepełnosprawnych, odbywać się będą do połowy kwietnia.
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