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W dzisiejszym numerze:
- O Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.
- O państwie na Półwyspie Iberyjskim.
- Co zobaczył Krzyś w Hiszpanii.
- Rozstrzygnięcie konkursu na gazetkę …

Przeczytaj, warto!
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Bardzo ważnym ORGANY UNII EUROPEJSKIEJ, oprócz Komisji
Europejskiej, Rady Europejskiej, Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego jest
również

Luksemburg

1958 rok

Fot. Budynek Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
i Sądu Pierwszej Instancji.

15 sędziów i 9 adwokatów generalnych powoływanych na podstawie nominacji
państw członkowskich (6-letnia kadencja) przy czym połowa składu wymieniana jest
co 3 lata.

 Pełni rolę sądu międzynarodowego, konstytucyjnego i administracyjnego
 Rozpatruje spory pomiędzy:
- państwami członkowskimi Wspólnoty
- Wspólnotą a państwami członkowskimi
- instytucjami Wspólnoty
- osobami indywidualnymi i stowarzyszeniami a Wspólnotą

 Potwierdza legalność aktów prawnych Unii Europejskiej.
 Wydaje opinie dotyczące porozumień międzynarodowych.
 Wydaje wstępne orzeczenia w sprawach przedstawionych przez sądy narodowe.
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Poznajemy kraje Unii Europejskiej
Hiszpania - to państwo
w południowo - zachodniej
Europie, obejmujące około
85% powierzchni Półwyspu Iberyjskiego,
archipelag Balearów i Wyspy Kanaryjskie.
Graniczy od północy z Francją
i
Andorą, od zachodu z Portugalią a od południa
z Gibraltarem oraz Marokiem.
Członek Unii Europejskiej.
Stolica: Madryt (2,8 mln)
Powierzchnia: 504,7 tys. km2
Ludność: 39,2 mln
Waluta: euro
Ustrój polityczny: monarchia konstytucyjna (od 1975 r. panuje król Jan Karol)
Język: hiszpański
Inne większe miasta: Barcelona, Walencja, Sewilla, Saragossa, Malaga, Bilbao, La Palmas,
Valladolid, Kordoba
Hiszpania podzielona jest na 17 wspólnot autonomicznych. Jest zaliczana do grupy państw
wysoko rozwiniętych. Zamieszkują ją głównie Hiszpanie (74%), Katalończycy,
Galisyjczycy i Baskowie. Powierzchnia wyżynna (Meseta Iberyjska) i górzysta (Pireneje,
Góry Betyckie). Klimat podzwrotnikowy. Główne rzeki to:Tag, Ebro, Gwadalkiwir i Duero.
CIEKAWOSTKI:
Hiszpania jest najbardziej suchym i gorącym
państwem Unii Europejskiej.
Latem zajęcia w szkole, z powodu wysokich
temperatur powietrza, kończą się przed godziną
13:00. Do szkoły uczniowie wracają po
południu, gdy jest już znacznie chłodniej.
Osobliwym świętem w Hiszpanii jest La
Tomatyna wielka bitwa na pomidory. Ludzie
dla zabawy obrzucają się ponad milionem
dojrzałych pomidorów.
Jednym z najbardziej ekscytujących tańców w tym kraju jest flamenco.

Najpopularniejszym sportem
w Hiszpanii jest futbol i walka
byków (corrida).
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PODRÓŻ KRZYSIA PO HISZPANII

Nad Madrytem słoneczko jak gitara płynie …
Przywitał Krzysia Pablo z czarnowłosą Inez
Jako wielce wytrawni spece – przewodnicy.
Pałac królów Hiszpanii i Kongresów Pałac
To chluba tego kraju. I sława. I chwała.
Fot. Pałac Królewski w Madrycie

Na wybrzeżu Walencja, Kartagena czeka:
Na północy Barcelona – katedrę widać z daleka:
Wciąż jeszcze trwa budowa i nie bez
przyczyny,
To jest kolos. A imię ma Świętej Rodziny.
Flamenco tańczą panny podobne do kwiatów,
Z bykami się zmagają dzielni matadorzyNa corridach najbardziej cenieni aktorzy,
Uwielbiani przez tłumy w tym regionie świata.
Wieczorem koncern fontann. Sztuka
nieodgadła:
Drgające strugi wody w kolorach i światłach.
Jeszcze czeka w Grenadzie baśniowa Alhambra
Koronkowa budowla – pamiatka po Maurach.
W porcie Kadyksie rozstają się z Krzysiem kompani
I „Adios Amigo” ślą na pożegnanie.

Fot. Alhambra

Wyd. NOWIK „Europejska Podróż Krzysia”

Słowniczek:

Alhambra – warowna rezydencja arabskich królów w Grenadzie, zbudowana na wzgórzu
nad miastem w XIII – XIV wieku.
Corrida – walka z bykami
Flamenco – tradycyjna muzyka i taniec hiszpański
Maurowie- muzułmańska ludność Hiszpanii
Pałac Kongresów – siedziba parlamentu hiszpańskiego
Opracowanie: Marlena Kutyła (kl. VI a)
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12 maja 2005 roku w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie międzyszkolnego
konkursu na najciekawszą gazetkę o tematyce europejskiej. Warunkiem przystąpienia do konkursu
było nadesłanie co najmniej dwóch numerów
gazetki, które ukazały się w roku szkolnym
2004/05.
Oczywiście zgłosiliśmy naszą gazetkę do
konkursu.
Jury w składzie:
- Danuta Bartkowiak, „Tygodnik Głogowski” przewodnicząca,
- Maciej Iżycki, „Radio elka”,
- Renata Niewiarowska, nauczyciel edukacji
europejskiej,
- Artur Telwikas, nauczyciel języka polskiego,
kierując się następującymi kryteriami:
1. szata graficzna (kolorystyka, rodzaj materiału ilustracyjnego, czytelność),
2. zawartość merytoryczna (treść o tematyce unijnej, inwencja własna, pomysłowość),
3. różnorodność formy (opis, wywiad, opowiadanie, streszczenie, krzyżówka, zagadka, quiz), itp.
postanowiło przyznać następujące miejsca:
W kategorii „szkoły podstawowe”:
1. „Europejczyk” - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głogowie,
2. „Figielek” – Szkoła Podstawowa Nr 6 w Głogowie,
3. „Co w siódemce piszczy” - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Głogowie.
W kategorii „gimnazja”:
1. „Apogeum” - Gimnazjum Nr 2 w Głogowie,
2. „Piąteczka” - Gimnazjum Nr 5 w Głogowie,
3. „Eureka” - Gimnazjum Nr 4 w Głogowie.
Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie
otrzymali okolicznościowe dyplomy i podziękowania.
Nagrodzone zespoły otrzymały ponadto nagrody
książkowe, które wręczyła dyrektor naszej szkoły,
pani Mariola Kokot.
My otrzymaliśmy piękną „Ilustrowaną Encyklopedię
od A do Z”.
Wejdź do naszej szkolnej biblioteki i zobacz!
Zapraszamy!!!
Zespół Redakcyjny
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