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Зміна клімату - серйозно?  

Конкурс коміксів для українських учениць та учнів 

Дорогі учениці та учні, 

чи знаєте ви, що клімат на нашій планеті змінюється з року в рік, а температура постійно зростає? 

Знаєте, що нам усім слід діяти негайно, аби в майбутньому щасливо жити на землі? 

Зміна клімату – надважлива тема сьогодення та майбутнього! 

Запрошуємо вас зайнятися цією темою. Ми організовуємо для вас захоплюючий конкурс у 

групах, за участь або ж перемогу в якому кожен з вас, а також ваша школа може отримати гарні 

подарунки.  

ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ УЧАСТІ В КОНКУРСІ? 

Насамперед знайдіть людей, які хочуть взяти участь у конкурсі разом з вами, тому що це групове 

змагання. Група має складається з 3 або 4 учасників. 

Далі зберіть інформацію про зміни клімату. В Інтернеті чимало цікавого українською та 

німецькою мовами. А оскільки для творчих робіт вам потрібна лексика німецькою, практичніше 

було б інформувати себе на німецьких сторінках, наприклад. тут: 

https://www.jbn.de/kampagnen/klimawandel/klimawandel-erklaert/ 

ЯКЕ ВАШЕ ЗАВДАННЯ? 

У групі ви повинні придумати комікси для відображення теми: «Причини зміни клімату та 

засоби подальшого запобігання» в коміксах. На 4 сторінках. З малюнками та текстом німецькою. 

Загалом текст повинен містити не менше 100 слів. 

ЩО ПОТРІБНО ПОДАТИ НА КОНКУРС? 

1) Будь ласка, відскануйте ваші комікси та надішліть їх на нашу електронну адресу 

freundschaftkkgrenzen@gmail.com або сторінку „Freundschaft kennt keine Grenzen“ у 

фейсбуці до 15.08.2020. Оригінали здайте вашим учителям.  

2) Заповніть формуляр (ваші імена, школа та вчитель). 

3) Запишіть і надішліть невелике відео, в якому ви представитесь та поясните, як ви 

розділили роботу в групі, тобто хто що зробив. 

ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ ЗАПРОШУЄМО учнів двох вікових груп: 7-9 та 10/11 класи.  

Для кожної вікової групи будуть перша та друга нагороди. А загалом без призів не залишиться 

ніхто! 

А для найуспішніших шкіл передбачено особливу нагороду –  сонячну панель! 

Ми з нетерпінням очікуємо на ваші ідеї! 

Натхнення вам і великого успіху! 

Оксана Люстенгаувер та Вольфганг Шуберт 
„Freundschaft kennt keine Grenzen/Дружба не знає кордонів“ 
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