
MAMY NIEPODLEGŁĄ 

„Niepodległość nie jest Polakom dana raz na zawsze” „… niepodległość jest dobrem nie tylko 

cennym, ale i kosztownym.” 

Józef Piłsudski 

W tym wyjątkowym dla Polaków roku, zapraszamy na wspólne 

świętowanie 100. rocznicy niepodległości Polski. 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ: 

 

 5 listopada – koniec I etapu SZKOLNEGO KONKURSU MAMY NIEPODLEGŁĄ. 

 każdy uczeń, który chce wziąć udział w rywalizacji o podwyższenie oceny 

semestralnej musi w tym dniu przekazać nauczycielowi historii KARTKĘ Z 

ŻYCZENIAMI DLA OJCZYZNY.  

 Kartka powinna być wykonana samodzielnie, starannie, z ciekawym przesłaniem dla 

naszej NIEPODLEGŁEJ.  

 Ozdobiona patriotycznymi motywami - z nawiązaniem do 100 - lecia niepodległości, 

 Format kartki MINIMUM A4 – MAKSIMUM A3.  

 Kartkę można wykonać dowolnymi technikami plastycznymi lub 

z wykorzystaniem programów komputerowych,  

 Liczy się pomysł, oryginalność wykonania, estetyka,  

 Oddana praca nie może być skopiowana z Internetu, 

 KARTKA POWINNA BYĆ PODPISANA – CZYLI, KTO SKŁADA ŻYCZENIA! 

 życzenia mogą być złożone  - również przez członków rodziny ucznia  

 

 od 5 – 11 listopada uczniowie klas 4 -5  mogą wziąć udział w 

NIEPODLEGŁOŚCIOWYCH ZMAGANIACH / zabawa będzie polegała na wykonaniu 

zadań zleconych przez nauczyciela historii.   Dzień wcześniej – zadanie będzie wysłane przez 

DZIENNIK LIBRUS, a następnego dnia uczeń będzie musiał wykonane zadanie przekazać  

nauczycielowi/ 

 każdy uczeń, który wykonana 6 zadań – może liczyć na ocenę CELUJĄCĄ                

za aktywność /waga 3/ 



 

 14 listopada 2018 r. na godzinie wychowawczej uczniowie klas IV – VIII i oddziałów 

gimnazjalnych wezmą udział W QUIZIE WIEDZY O ODZYSKANIU 

NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Quiz będzie miał formę TESTU z pytaniami 

zamkniętymi. Każdy uczeń dostał listę z pytaniami do quizu przez DZIENNIK LIBRUS i jest 

zobowiązany go napisać.  Test  zostanie sprawdzony przez nauczycieli historii. 

 

 9 listopada 2018 r. o godz. 11.11 wspólnie zaśpiewamy HYMN PAŃSTWOWY, włączamy 

się do ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP; 

 

 19 listopada 2018 r.  

 każda klasa zakłada kotyliony i będzie obowiązywał strój galowy; 

 uczniowie wszystkich klas IV – VIII i oddziałów gimnazjalnych wezmą udział 

w patriotycznej lekcji „ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI”.                            

Godzinne spotkanie z Żywą Historią przeprowadzą członkowie Bractwa 

Historycznego Kerin. /zajęcia odbywać się będą na 2, 3, 4, 5 godzinie lekcyjnej – 

wg przygotowanego harmonogramu uczniowie poszczególnych klas  będą zapraszani 

na salę gimnastyczną/ 

 na 6 lekcji  - na boisku przed budynkiem gimnazjum -  wszyscy uczniowie  klas IV – 

VIII i oddziałów gimnazjalnych wraz z nauczycielami  wezmą udział w tworzeniu 

ŻYWEJ DATY -1918 r./   

    wspólnie z nauczycielami wychowania fizycznego spróbujemy ułożyć  ŻYWĄ    

DATĘ wg następującego planu:  

 klasy 4a, 4b, 4c, 4d, 5a – będą -     1   

 klasy 5b, 5c, 5d, 6a – będą  -      9 

 klasy 6b, 7a, 7b, 7c – będą -     1 

 klasy 8a, 8b, 8c 

i oddziały gimnazjalne– będą -   8 

 15 grudnia 2018 r. /sobota, godz. 9.00/ - koniec II etapu konkursu szkolnego  -odbędzie 

się test wiedzy o DROGACH POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI –chętny uczeń – 

wcześniej - dostanie zestaw pytań do przygotowania z różnym stopniem 

trudności:  dla uczniów klas  4-5 i 6-8  + oddziałów gimnazjalnych. 


