
 

Działania Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie 

związane z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości 

L. 
p. 

Działania Termin 

1. Apel przybliżający uczniom tematykę niepodległości - "Nasza szkoła wolność 
szanuje, więc do 100 - nej rocznicy się przygotowuje". 

marzec 2018 

2. "Drogi do niepodległości" - informacje, plakaty, prace przygotowane przez 
uczniów i nauczycieli i zaprezentowane na holu górnym i dolnym. 

marzec - październik 2018 

3. Szkolne konkursy tematycznie związane z rocznicą:  

Plastyczne: 

- Konkurs dla klas 0 - IV "Jestem Patriotą" 

- Konkurs dla klas V- VIII "Sto lat Niepodległa" 

Literackie: 

- Konkurs dla klas IV - VII "Moja ojczyzna w naszych wierszach" 

- Konkurs dla klas VI - VII "Jak być patriotą"? 

 

 

 

październik 2018 

październik 2018 

 

marzec - maj 2018 

 

marzec - maj 2018 



Informatyczny: 

- Konkurs dla klas IV - VII "Ludzie Niepodległości" 

 

 

 

 

marzec- czerwiec 2018 

 

 

4. Spotkania zespołów przedmiotowych - dyskusja - jak budować na zajęciach z 
uczniami szacunek do przeszłości? Jak rozmawiać o patriotyzmie? 

 

kwiecień - maj 

5. Apele, koncerty, wystawy o niepodległości, ojczyźnie i patriotyzmie. 

Apele: 

- "Nasza szkoła..." (patrz pkt.1) 

- "Święta majowe"  

- apel na Święto Niepodległości 

Koncerty: 

- "Piękna jest nasza ziemia" 

 

 

 

marzec 2018 

maj 2018 

listopad 2018 

 



- "Koncert dla Niepodległej" 

Wystawy okolicznościowe  

maj - czerwiec 2018 

październik 2018 

marzec - październik 2018 

 

6. Spotkania czytelnicze - "Nasza Polska" 

Spotkania czytelnicze - "Polska literatura patriotyczna" 

 

marzec 2018 

wrzesień - październik 2018 

7. Udział w pozaszkolnych konkursach o tematyce niepodległościowej. 

 

według ofert 

8. Kąciki patriotyczne w klasach. 

 

marzec - listopad 2018 

9. Nauka wierszy, pieśni żołnierskich oraz poloneza. 

 

maj 2018 

wrzesień - październik 

10. Nasze symbole narodowe - prace artystyczne w barwach narodowych 

 

marzec - wrzesień 2018 



11. Sportowe turnieje niepodległościowe: 

"Spacer Wolności" - klasa "0" i Punkt przedszkolny 

"Marsz Niepodległości" - klasy I - III 

"Bieg Niepodległości" - klasy IV - VII 

 

"Potyczki rodzinne dla Niepodległej" 

maj lub wrzesień 2018 

 

maj lub wrzesień 2018 

wrzesień lub październik 2018 

12. Szkolne wycieczki do miejsc pamięci i inne propozycje: 

- Wyjazd do Biblioteki Pedagogicznej w Słupsku na zajęcia dla klas VI - VII 
"Gra edukacyjna. Droga do Niepodległej" 

 

według ofert 

marzec lub kwiecień 

13. Sienkiewicz a niepodległość: wystawa, Dzień Patrona 

 

Wrzesień - październik 2018 

14. Koncert muzyki polskiej Listopad 2018 

 

 


