HARMONOGRAM DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH UPAMIĘTNIAJĄCYCH 100-LECIE ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (1918-2018) REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ
WCHOMRANICACH
L.p
1.
2.

UROCZYSTOŚCI/PODEJMOWANE DZIAŁANIA

TERMIN

Szkolny konkurs wiedzy o konstytucji 3 maja
Uroczysta akademia z okazji rocznicy uchwalenia
konstytucji 3 maja .
Lapbook w wykonaniu kl.III gimnazjum
*”Polska-droga do niepodległości”
*”Marcinkowice -najpiękniejsza bitwa Marszałka
J. Piłsudskiego
Prezentacja szkoły wojskowej im. Sybiraków z
musztrą paradną
Dekoracja przy wejściu do szkoły -„WOLNANIEPODLEGŁA”.
Konkurs literacki- własna twórczość
„Niepodległość”.
Spotkania z ciekawymi ludźmi – Sybiracy
„A myśmy szli i szli - dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy - plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli - niepokonani!
Aż "Cud nad Wisłą" darował nam Bóg!”

maj2018 r.
Maj 2018 r.

8.

Dekoracja zewnętrzna szkoły- kwiaty w barwach
narodowych

Czerwiec 2018 r.

9.

Dekoracja korytarzy szkolnych oraz klas
wspólne wykonanie zadania (np. biało –
czerwona w każdym oknie w miejscowości
Chomranice).

Wrzesień 2018 r.

Seanse flmowe o tematyce patriotycznej dla klas
szkoły podstawowej i gimnazjum
Gra terenowa-szlakiem I wojny światowej (bitwa
pod Marcinkowicami)
*podchody/quiz
*ognisko
Zorganizowanie festiwalu sztuk artystycznych –
tworzenie graffiti, muralu, kompozycji muzycznej itp.
Wieczór poetycko – muzyczny
czytanie fragmentów wybranych dzieł
związanych z odzyskaniem niepodległości.
(angażowanie rodziców, absolwentów, księży,
mieszkańców itp.)

Wrzesień-listopad 2018 r.

3.

4.
5.
6.
7.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

Spotkanie/prelekcja/dyskusja na temat wolnościmłodzież naszej szkoły (spotkanie młodzieży z
różnych szkół)
Wolność odzyskaliśmy dzięki... –
zorganizowanie debaty oksfordzkiej.
Wystawy tymczasowe w szkole:
*”Nowy Sącz i okolice w 1918 roku”.

Maj 2018 r.
Maj 2018 r.
Maj/czerwiec 2018 r.
Czerwiec 2018 r.
Czerwiec 2018 r.

Listopad 2018 r.

r.
r.

Wrzesień/październik 2018
Wrzesień/październik 2018
Październik 2018 r.

Październik 2018 r.

Wrzesień-listopad 2018 r.

16.
17.

18.
19.
20.

* „Bohaterowie Ziemi Sądeckiej w walce o
niepodległość”.
Spotkanie z seniorami Domu Pomocy Społecznej
z Klęczan – montaż słowno –muzyczny ze wspólnym
śpiewaniem piosenek patriotycznych
Ogólnonarodowa akcja :”Rekord dla
Niepodległej” -Wspólne odśpiewanie hymnu oraz
Dzień poświęcony różnorodnym działaniom
edukacyjno-patriotycznym.
Wolność - kocham i rozumiem – przygotowanie
niepodległościowego spotu reklamowego.
Udział w projekcie Ministerstwa Edukacji
Narodowej oraz Związku Harcerstwa Polskiego
„Szkoła Niepodległej”.
Uroczysta akademia z okazji odzyskania
niepodległości dla społeczności lokalnej we
współpracy z absolwentami ,rodzicami, uczniami oraz
instytucjami na terenie gminy Chełmiec

21

Moja Ojczyzna Niepodległa – przeprowadzenie
konkursu wokalnego lub recytatorskiego dla szkoły

21.

W ramach obchodów rocznicowych mogą być
dodatkowo zorganizowane lekcje otwarte dla
rodziców ,wyjazdy na wystawy, lekcje muzealne w
szkolnym muzeum, zajęcia w bibliotece szkolnej itd.

Nauczyciele odpowiedzialni za organizację w/w działań:
1.Anna Smoleń
2.Grażyna Ogorzałek
3.Renata Szkarłat

Październik 2018 r.
9 listopad 2018 r.

Listopad 2018 r.
Maj-grudzień 2018 r.

Listopad 2018 r.

Październik 2018 r.

