SCENARIUSZ – DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH…………..Z EKOLOGIĄ W TLE………………….
Cel : Przybliżenie i uświadomienie wagi problemów ekologicznych.

Dekoracja :
wszędzie pełno śmieci, dymiące kominy, gołe drzewa. Obraz - W rzece pływają szkielety ryb, puszki, butelki, jakiś symboliczny kwiatek - znak, że jeszcze można
uratować Ziemię; ilustracje uschniętych drzew, dymiących fabrycznych kominów, słońce przedzierające się przez ciemne chmury dymu, pudła do segregacji śmieci.

Prezenter 1:
Serdecznie witamy naszych gości, nauczycieli i wszystkich uczniów na uroczystości zorganizowanej z okazji Dnia Ziemi.
,,Dzień Ziemi” obchodzony jest od 22 kwietnia 1970r. na całym świecie. .
Tłumacz 1 :
We invite everybody at the short performance devoted the environmental protection. The Earth’s Day is celebrated from 1970 in the
whole world.
Prezenter 2:
Zanim rozpoczniemy nasze przedstawienie, chcielibyśmy przywitać i przedstawić naszych gości, którzy przybyli do nas z Turcji,
Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii, Rumunii i Litwy.
Tłumacz 2 :
Before we start our performance, we would like to introduce our special guests from Turkey, Spain, Portugal, Romania, Bulgaria and
Lithuania.
Prezenter1 : Pierwszym z gości jest szkoła z Turcji
Tłumacz 1 :

The first guest is from Turkey. (PREZENTACJA SZKOŁY)

Prezenter 2:

Drugim przybyszem jest szkoła z Hiszpanii

Tłumacz 2 :

The second newcomer is. The school form Spain (PREZENTACJA SZKOŁY)

Prezenter 1:

Kolejna szkoła pochodzi z Portugalii

Tłumacz 1 :

The next school comes from Portugal (PREZENTACJA SZKOŁY)

Prezenter 2 : Bułgarię reprezentuje szkoła z miejscowości LEVSKI
Tłumacz 2 :

Bulgaria is represented by the school from the town LEVSKY. (PREZENTACJA SZKOŁY)

Prezenter1 : Z dalekiej Rumunii przylecieli do nas goście z miejscowości BUZAU
Tłumacz 1 :

From the distant Romania come to us te guests from BUZAU .

(PREZENTACJA SZKOŁY)

Prezenter 2 : Ostatnim z naszych gości jest szkoła z Litwy
Tłumacz 2 :

The last our quest went from Lithuania. (PREZENTACJA SZKOŁY)

Tłumacz 1 :

We would like to thank you for the presentations prepared by our quests .

Prezenter 1: Dziękujemy naszym gościom za krótką prezentację.
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Presenter 3:
Wspólnie z wyżej wymienionymi uczestnikami mieliśmy okazję w ciągu tego tygodnia spędzić wiele czasu. Staraliśmy się lepiej
poznać, porozumieć a także pokazać nasze okolice. Zwiedziliśmy wiele miejsc, zrobiliśmy wiele zdjęć i kilka badań –
a wszystko to po to aby wszystkim pokazać, że pomimo dzielących nas kilometrów i tradycji – wszyscy jesteśmy tacy sami i mamy
wspólny cel w życiu jakim jest ratowanie naszej planety – na której mieszkamy.
Tłumacz 3 :
We have spent a lot of time together with our quests this week. We tried to get know each other, to communicate and show our
country. We visited a lot of places, took a lot of pictures and made some researches to show that although there are many kilometres
between us and different habits and traditions – we are the same and we have a common aim – which is to save our planet.
(W TRAKCIE CZYTANIA PREZENTACJA ZDJĘĆ)
Presenter 3: Naszym celem jest pomoc zwierzętom, które znikają z powierzchni ziemi z naszego powodu.
Tłumacz 3: Our aim is to help the animals which die because of us.
(PREZENTACJA ZDJĘĆ, FILMIK)
Prezenter 3:
W trakcie dwóch ostatnich miesięcy nasze szkoły miały również do wykonania kilka zadań. Jednym z nich było zorganizowanie
konkursu na najładniejszy plakat pt. REATUJMY ZIEMIĘ. Każda szkoła wybrała trzy najlepsze prace i przywiozła do nas na
wystawę oraz na nasz międzynarodowy konkurs plastyczny. Jury składające się z nauczycieli naszych szkół wybrało trzy najlepsze
prace.
Tłumacz 3:
During the last two months our schools had to make some tasks. One of them was organizing the competition for the best poster at the
tittle Save the Planet”. Each school choose the best three posters and took them into our school for the exhibition and our international
contest. Jury, which consisted from teachers from every school chose the best three ones.
Trzecie miejsce zajęła praca: …………………………………………………………………..
The third place : ………………………………………………………………………………….
Drugie miejsce zajął plakat: ……………………………………………………………………
The second place: ………………………………………………………………………………..
Zwycięzcą został/a: …………………………………………………………………………….
And the winner is:………………………………………………………………………………..
(PREZENTACJA ZWYCIĘSKICH PRAC)

Prezenter 3: Dziękujemy naszym gościom za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na odsłonięcie tablicy pamiątkowej pod
zasadzonym przez nas dębem przyjaźni .
Tłumacz 3: We would like to thank you our guests for spending time with us and invite you for exposing memmorial table under our
friendship’s oak.
(ODSŁONIĘCIE TABLICY)
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Prezenter 3 :
Drodzy goście zanim zaczniemy kolejną część dzisiejszego przedstawienia, chcielibyśmy podziękować jeszcze kilku osobom bez
których nie odbyło się wszystko tak fantastycznie. Chcielibyśmy gorąco podziękować naszym kochanym rodzicom za pomoc
w zorganizowaniu całego przedsięwzięcia i wsparcie, jakiego nam udzielili. Dziękujemy wam z całego serca.
Tłumacz 3:
Dear guests, before we start the next part of our performance, we would like to thank you some people who helped us during the
whole event. We would like to thank you our parents for help and support. Thank you very much.

Prezenter 3: A teraz zapraszamy na krótkie przedstawienie poświęcone ekologii.
Tłumacz 3: We would like to invite you for a short performance devoted ecology.

1. FILM _ EKO_LUDKI
Zza sceny wychodzą dwaj kosmici.
Kosmita 1: Where are we?
Kosmita 2: Gdzie jesteśmy? ….Co to za planeta taka zaśmiecona i taka zniszczona! Czyżby to była Ziemia?
Kosmita 1: Earth? So destroyed and dirty? It looked so beautifully from our planet.
Kosmita 2: tak, masz rację, wyglądała pięknie z kosmosu. Ale popatrz tu puszka, tu butelka, w wodzie pełno śmieci, ołów z aut
w roślinach, czarny dym z kominów ……
Kosmita 1: Do you see? A lot of rubish, bottles, cans, oil, smog and concrete houses, Where is the clean water?
Kosmita 2: Tak tu brzydko, szaro i ponuro! Ołowiane chmury, betonowe domy, brudna woda. Popatrz sam….
2. ECO - FILM
Kosmita 1: We must do something! Now.
Kosmita 2: Tak i to natychmiast coś zrobimy – zwołajmy konferencję.
Kosmita 1: The conference….yes…
Kosmita 2: Nie martw się Ziemio, są jeszcze istoty, którym jest bliska ochrona środowiska! Ziemianie – przybądźcie tu do nas.
Kosmita 2: Drodzy ziemianie! Mamy przesłanie!
Kosmita 1: yes, we have a message!
Kosmita 2: Ziemianie! Ta planeta jest waszym domem, który zmienia się w wysypisko śmieci! Musicie ją uratować!
Kosmita 1: You must save the planet!
3. PRZESŁANIE
Wszyscy śpiewają PIOSENKĘ: Zostawcie nam czysty kawałek ziemi, …..(w tle zdjęcia 4. ZOSTAWCIE NAM).
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