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CELE:

Upamiętnienie  100-lecia niepodległości Polski,

Kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie
wiedzy o historii państwa polskiego i jego drodze do niepodległości,

Poszerzenie wiedzy o wybitnych Polakach-„ojcach niepodległości”,

Kształtowanie szacunku do wartości,  symboli i tradycji narodowych,

Kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji,

Budzenie zainteresowania przeszłością,

Kształtowanie aktywnej postawy obywatelskiej

Popularyzowanie polskich pieśni patriotycznych,

Kształtowanie umiejętności myślenia kreatywno-krytycznego o przeszłości,

Wyzwalanie kreatywności i popularyzacja nowatorskich metod pracy z uczniem,

Kształtowanie umiejętności współpracy i pracy w grupie,

Wyrabianie dbałości o język ojczysty,

Tworzenie przyjaznego środowiska dla rozwoju talentów.

REALIZACJA: maj-listopad 2018

OPIS DZIAŁAŃ PROJEKTOWYCH:

1.WDROŻENIE

- Uzyskanie aprobaty dyrektora

-upublicznienie projektu społeczności



2.REALIZACJA

TERMIN ZADANIE klasa ODPOWIEDZIALNY
MAJ 1.Upublicznienie projektu w szkole – kącik 

patriotyczny

2. Ogłoszenie zbiórki nakrętek białych
i czerwonych.

3. Wykonanie historycznych lapbooków

Cała szkoła

Kl. 6,7

Autorki

Alicja Bosak

CZERWIEC 1.Szlakiem wielkich Polaków po Żorach – dzieje 
Żor

2.Spot reklamowy- „Za co kocham  Polskę”? 
WOS
3. Noc Bibliotek- „RzeczpospoCzyta”

Kl. 7

3G

Kl. 4-6

Małgorzata Koper

M. Koper

Alicja Bosak
Bożena Biłka

WRZESIEŃ Wrzesień 2018
1.Wycieczka do Muzeum Powstań Śląskich
w Świętochłowicach-

2.Konkurs wiedzy o Polsce
3.Konkurs plastyczny na plakat „Za co kocham 
moją Ojczyznę

4.Konkurs na prezentację multimedialną
i komiks na temat „Drogi do niepodległości

5.Flash mob niepodległościowy (uczniowie 
tworzą mapę Polski na boisku)

6.Patriotyczne kolorowanki 
 w bibliotece na długich przerwach

Kl. 3G

kl. 1-8, 3g

Kl. 6-8 3G

kl. 6-8,3g

Małgorzata 
Koper+wychowawcy

autorki

autorki

Autorki+ nauczyciele
wych. Fizycznego

bibliotekarki

PAŹDZIERNIK 1.Warsztaty plastyczne –dekoracje patriotyczne -
kotyliony

2 . Konkurs historyczny -Ojcowie Niepodległej.

3.Dyktando niepodległościowe

4. Nauka pieśni patriotycznych

Obchody Dnia Patriotycznego  27.10.2018
-Pokazy grupy rekonstrukcyjnej „Od powstania 
styczniowego do Legionów”

Kl. 1-8, 3g

Kl. 7,8

kl. 2-8, 3g

kl. 1-8, 3g 

cała szkoła

Urszula Siwek,
Anna Góras,

Alicja Bosak, 
Małgorzata Koper

Bożena Biłka,
Beata Wawrzyczek
wychowawcy



-Spotkanie z pieśnią patriotyczną

-Turniej historyczny-  kl. 5 
„Wśród sławnych Polaków”

-Warsztaty historyczno-plastyczne

- Kawiarenka z przysmakami 
niepodległościowymi
-Wystawa „Ojcowie Niepodległości”
-Wystawa historycznych lapbooków

Małgorzata Koper,
Alicja Bosak

wychowawcy

LISTOPAD 1.Patriotyczne dekoracje klas

2.Uroczysta akademia niepodległościowa

3. Wystawa uczniowskich prac konkursowych i 
rozstrzygnięcie wszystkich konkursów

Cała szkoła wychowawcy

Beata Wawrzyczek,
Urszula Niziołek,
Helena Glos,
Renata Martis,
Teresa Moś

autorki projektu

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:
-poszerza swoją wiedzę dotyczącą dziejów Polski ze szczególnym uwzględnieniem „ojców niepodległości” 
-szanuje i docenia dorobek minionych pokoleń
- potrafi aktywnie i z szacunkiem uczestniczyć  w uroczystościach patriotycznych
-poznaje kreatywne metody nauki  i zabawy (lapbook, flash mob, potrawy patriotyczne)
-poznaje i potrafi wykonać polskie pieśni patriotyczne i  tańce
-korzysta z różnych źródeł wiedzy
-potrafi współpracować i planować
-doskonali umiejętności manualne
-rozumie znaczenie niepodległości państwa

WYTWORY

-wystawa prac uczniowskich  (konkursowych i warsztatowych)
-wystawa „Ojcowie niepodległości”
-Dzień Patriotyczny-
-potrawy patriotyczne


