HARMONOGRAM OBCHODÓW 100. ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży
klasy IV - VIII
Lp.

Działania
Przygotowanie wystroju sal lekcyjnych i gablot
szkolnych( gazetki ścienne, kąciki tematyczne)

Uczestnicy

Wszystkie klasy

1.
Konkurs na najpiękniej udekorowaną salę

Odpowiedzialni
Wychowawcy, n-le
opiekujący się gablotami,
SU

Termin
wrzesień - grudzień

4.

3 ważne rocznice – udział w Rajdzie pieszym
(rozwijanie wiedzy historycznej o naszym
regionie, zwiedzanie miejsc walki z okresu II
wojny światowej)
Uroczystość szkolna z okazji 79. rocznicy
wybuchu II wojny światowej – agresja
hitlerowskich Niemiec (1. 09.) i sowieckiej
Rosji(17.09.)
Śladami miejsc pamięci w Polsce i w regionie
łomżyńskim (wyjścia i wycieczki klasowe)

5.

Łomżyńskie drogi do niepodległości – lekcje
historii

IV – VIII i gimnazjum

Nauczyciele historii

wrzesień – listopad

6.

Spotkanie z historią – prelekcja i zajęcia
warsztatowe prowadzone przez pracownika IPN

VII – VIII i gimnazjum

Nauczyciele historii

październik – listopad

2.

3.

7.
8.

Mazurek na cześć Niepodległej
Wspólne odśpiewanie wszystkich zwrotek
hymnu państwowego
Konkurs plastyczno – literacki – Kartka

wrzesień

SU

IV – VIII

Elżbieta Kijek

17.09 .2018 r.

IV – VIII

Wychowawcy klas

wrzesień – listopad

IV – VIII, gimnazjum
IV – V

Wychowawcy klas,
nauczyciele muzyki,
wszyscy nauczyciele
Nauczyciele poloniści

9 listopada 2018
godzina 11.11
9 listopada 2018 r.

urodzinowa i życzenia dla Polski

9.

10.

Koncert pieśni patriotycznej z udziałem uczniów,
nauczycieli i rodziców
Konkurs multimedialny - Bohaterowie naszej
wolności

IV – VIII i gimnazjum

VI – VIII i gimnazjum

uczący w klasach IV – V,
nauczyciel plastyki
Wychowawcy klas,
nauczyciele muzyki,
nauczyciele historii
Nauczyciele informatyki
(strona techniczna),
nauczyciele historii
(konsultacja historyczna)

listopad

wrzesień – październik

11.

Uroczystość szkolna z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości

IV – VIIII i gimnazjum

Józef Janczewski

9 listopada 2018 r.

12.

Szkolny konkurs historyczny - Polacy w drodze
do niepodległości

VII –VIII i gimnazjum

Nauczyciele historii

9 listopada 2018 r.

13.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Piękno
ojczystej ziemi”

III - VIII

Nauczyciele religii,
plastyki, klas II – III,
poloniści

wrzesień – październik
(finał – listopad)

14.

Warsztaty nt. Współczesne postawy patriotyczne
Opracowanie Kodeksu Współczesnego Patrioty

wszystkie klasy

SU, wychowawcy

październik – listopad

15.

„Z tańcem po Polsce” – występy Zespołu Pieśni i
Tańca

uczniowie - tancerze

SU

listopad

IV – VIII, gimnazjum

SU, wychowawcy, n-le
plastyki

październik - grudzień

16.

„Wizytówka Polski” – konkurs na książkę/
album
(sławne budowle, urokliwe zakątki,
najsmaczniejsze tradycyjne potrawy, smaczne i
zdrowe, bo polskie, pieśń patriotyczna, wielcy
rodacy, literatura „ku pokrzepieniu serc”,
najsławniejsi muzycy, …)

KLASY 0 - III
SPOSÓB

ZADANIA

REALIZACJI

TERMIN
REALIZACJI
X - XI

1.

Konkurs plastyczny
„ Piękna nasza Polska cała….”

Konkurs dla 0 -I

2.

Klasy II

4.

Konkurs recytatorski wierszy
patriotycznych
Festiwal piosenki patriotycznej
i żołnierskiej „ Zaśpiewajmy
razem dla Niepodległej”
„List do Ojczyzny”

Klasy III

8 XI
X - XI

5.

„Moja Ojczyzna „

Gazetki tematyczne w salach

IX - XI

6.

Inne działania

3.

XI

Klasy II-III

a) Wspólne odśpiewanie
hymnu państwowego
( I zmiana I-III);
b) Odwiedzanie Miejsc
Pamięci Narodowej;
c) Odświętny strój
podczas głównych
uroczystości szkolnych
związanych
z obchodami 100rocznicy odzyskania
niepodległości.

09 XI 2018r.
godz. 11.11
IX - XI
XI

