W piątek 12 czerwca pożegnaliśmy uczestników 7. edycji organizowanego przez Szkołę
Podstawową nr 34 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach konkursu UKisOK, nad którym
patronat honorowy objęli Wojewoda Śląski oraz Prezydent Miasta Katowic.

Mieliśmy zaszczyt gościć w progach szkoły dwudziestu pięciu uczniów z kilkunastu szkół naszego
województwa, z miejscowości takich jak Katowice, Łaziska Górne, Kochcice, Raszczyce czy
Chorzów, wraz z ich nauczycielami i rodzicami.
Przybywających do szkoły witała reprezentacja „The English Club”,
zachęcając jednocześnie do zapoznania się z tablicą informacyjną
poświęconą sponsorom tegorocznych nagród.

Sponsorzy 2015 to:
Firma PLANSOFT, Laserowe Centrum
Rozrywki Laserhouse, Topica Art, Katowickie
Wodociągi, Miasteczko Westernowe
Twinpigs, sklep internetowy Ale Słodycz,
Wydawnictwo Pearson, Szkoła Językowa
Online eTutor, Śląska Organizacja
Turystyczna, PKM Katowice, Poseł do
Europarlamentu 2004-2014 p. Małgorzata
Handzlik, wydawnictwo Preston Publishing
oraz
Szkoła Podstawowa nr 34 w Katowicach.
Zapraszamy do zapoznania się ze stronami
www naszych sponsorów tutaj:
http://ukkonkurs.wix.com/ukisok7#!spo/c1lm
q

Na przybywających z daleka, ale i z bliska,
czekał skromny poczęstunek, który
umilił wszystkim czas oczekiwania na rozpoczęcie ceremonii rozdania nagród.

Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 10.00 krótką prezentacją
artystyczną na sali gimnastycznej. Tym razem nie było
przedstawienia, lecz zamiast niego gospodarze pochwalili się
gościom nakręconym w tym roku szkolnym w ramach realizowanego przez szkołę projektu
Comeniusa 2013-2015 „Minds Without Borders - Umysły bez granic” filmem biograficznym
poświęconym życiu i odkryciom Marii Skłodowskiej-Curie.

Film ten, którego premiera odbyła
się w czasie organizowanego przez szkołę w marcu 2015 r. Festiwalu Filmów Biograficznych, można
w całości obejrzeć tutaj: http://youtu.be/GbXuXLFcG54, do czego serdecznie zachęcamy.
Po projekcji filmu oraz krótkim przemówieniu pani Dyrektor nadeszła pora na wręczenie
uczestnikom nagród i dyplomów, a ich opiekunom – podziękowań. Dzięki naszym sponsorom
nawet zdobywcy ostatnich miejsc liczyć mogli na skromne upominki, które przypominać im będą
o czternastu niełatwych tygodniach spędzonych z dwustoma trudnymi pytaniami, na które
odpowiadać musieli dzień w dzień od 16 lutego aż do 1 czerwca!

A oto Wielka Trójka siódmej edycji UKisOK: Przemysław Grabowski, Jacek Kalisz oraz Jan Zielosko.

Po zakończeniu
części oficjalnej,
wszyscy uczestnicy
i ich opiekunowie spotkali
się na skromnym
poczęstunku,
w czasie którego mogli
porównać swoje
konkursowe
doświadczenia, a także
zerknąć do toreb
z nagrodami i nabrać sił
przed wyruszeniem
w drogę powrotną do
domu.
Sponsorzy poczęstunku 2015:
Pyszne drożdżówki i ciasta dla naszych uczestników ufundowały piekarnie Borys z Katowic-Panewnik i Lipa z Katowic-Piotrowic.
Serdecznie dziękujemy!

