
Program uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 

w Szkole Podstawowej w Trześniowie. 

 

Cele programu: 

1. Uczczenie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. 

2. Propagowanie wartości patriotycznych. 

3. Budowanie szacunku dla symboli narodowych. 

4. Tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski. 

5. Rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, regionalnej oraz 

narodowej. 

6. Rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez wzbogacenie warsztatu teatralnego, 

umiejętności plastycznych, muzycznych, fotograficznych i wokalnych. 

7. Poszerzanie wiedzy uczniów. 

8. Kształtowanie postaw (umiejętności kluczowych) społecznych i obywatelskich 

u dzieci i młodzieży.  

9. Popularyzowanie nowatorskich rozwiązań podczas realizacji projektu. 

Harmonogram działań z okazji jubileuszu 100 lecia 

odzyskania Niepodległości przez Polskę w Szkole Podstawowej 

 im. B. Prugara – Ketlinga w Trześniowie 

 

Lp. Formy działań Termin Odpowiedzialni 
1. Udział w Narodowym Czytaniu 

- lektura wybranych tekstów z „Antologii 

Niepodległościowej” w interpretacji 

zaproszonych gości. 

- konkurs plastyczny inspirowany hasłem 

„Niepodległość” 

- konkurs ortograficzny 

- wybór Mistrza Dykcji spośród uczniów 

prezentujących fragmenty powieści 

„Przedwiośnie” S. Żeromskiego. 

 

wrzesień 2018 Dyrektor szkoły 

M. Knurek 

M. Kruczek 

A. Wermińska - 

Smoleń 

2. Udział uczniów w XLI Wojewódzkim 

Zlocie Młodzieży PTSM w Bieszczadach -

  podziwianie walorów krajoznawczo – 

przyrodnicze Bieszczadów, poznanie 

dziedzictwa historycznego tych terenów. 

wrzesień 2018 J. Tys 

M. Kurcoń 

3. Wycieczka do kina na projekcję filmu 

„Dywizjon 303 - Historia Prawdziwa” 

wrzesień 2018 J. Kaczor 

M. Kruczek 

A. Wermińska - 

Smoleń 



4. Lekcja Patriotyzmu i historii – spotkanie z 

p. Beatą Krawiec. 

październik 

2018 

dyrektor szkoły 

5. Sadzenie drzewek w ramach akcji „100 

drzew na 100-lecie odzyskania 

niepodległości”. 

październik 

2018 

J. Dusza 

6. Uczestnictwo uczniów w renowacji Misji 

Świętych jako duchowe przygotowanie do 

obchodów 100. Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości. 

październik 

2018 

ks. Witold Szmyd 

ks. Michał Szubra 

wszyscy nauczyciele 

7. Nauka Hymnu Polski, nauka wiersza 

„Katechizm młodego Polaka”. 

październik 

listopad 2018 

J. Dusza 

D. Ladzińska 

B. Łotuszka 

8.  Zapoznanie z legendami związanych z 

początkami Państwa Polskiego „O Lechu, 

Czechu i Rusie”, „Wars i Sawa”, „O smoku 

Wawelskim” i inne. 

listopad 2018 nauczyciel 

bibliotekarz 

9. Wykonanie kotylionów przez uczniów wraz 

z wychowawcami, które wykorzystane 

zostaną podczas uroczystej akademii. 

listopad 2018 nauczyciele 

wychowawcy 

10. 9 listopada – Dzień Dla Niepodległej: 

- otwarcie wystawy „Ojcowie 

Niepodległości” 

- wspólne śpiewanie hymnu narodowego w 

ramach akcji „Rekord Dla Niepodległej.  

listopad 2018 M. Knurek 

nauczyciele 

11. Wieczornica z okazji 100. rocznicy 

odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

 

listopad 2018 M. Knurek 

M. Kruczek 

D. Ladzińska 

B. Malinowski 

12. Udział uczniów gminnym  konkursie pieśni 

patriotycznej i żołnierskiej, organizowanym 

rokrocznie w Szkole Podstawowej we 

Wzdowie. 

listopad 2018 B. Malinowski 

wychowawcy  

13. „Czar minionych dni” – w wybranym dniu 

listopada uczniowie przebierają się w stroje 

lub elementy stroju nawiązujące do roku 

1918 (np. wąsy Piłsudskiego, uszy 

Kasztanki, strój sanitariuszki, legionisty itp.) 

listopad 2019 Samorząd 

Uczniowski 

14. Cykl lekcji historii na tematu wolności, 

odzyskania Niepodległości. 

cały rok nauczyciele historii 

15. Cykl lekcji wychowawczych skupionych 

wokół tematów: patriotyzmu, 

niepodległości, wartości, historii. 

cały rok nauczyciele 

wychowawcy 

16. Gazetki tematyczne w klasach wrzesień, 

listopad, maj 

nauczyciele 

wychowawcy 

17. Opracowanie gazetki ściennej „Polacy dla 

Niepodległej” 

listopad, maj nauczyciel 

bibliotekarz 

18. Dzień Patrona Szkoły 

- konkurs wiedzy o patronie 

- konkurs plastyczny 

- konkurs pieśni patriotycznej 

luty 2019 J. Tys 

M. Kurcoń 



19. Realizacja projektu edukacyjnego: 

„Jesteśmy ambasadorami Trześniowa – 

naszej małej Ojczyzny”. 

marzec – 

czerwiec 2019 

wszyscy nauczyciele 

20. Pięknie jest w Polsce – wycieczki szkolne rok szkolny 

2018/19 

nauczyciele - 

opiekunowie 

21. „Wygrywaj bez pychy, przegrywaj bez 

urazy” – gminny turniej gry w dwa ognie 

czerwiec 2019 B. Łotuszka 

D. Ladzińska 

22. Udział szkoły w uroczystych obchodach 

600-lecia Trześniowa. 

czerwiec 2019 wszyscy nauczyciele 

23. Udział Pocztu Sztandarowego naszej szkoły 

w uroczystościach. 

wg 

harmonogramu 

SU 

24. Kształtowanie postaw patriotycznych, 

obywatelskich. 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

25. Aktualizowanie na stronie internetowej 

wydarzeń przeprowadzonych w naszej 

szkole w ramach rocznicy 100-lecia 

odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

cały rok szkolny wszyscy nauczyciele 

 

 


