Plan obchodów „Rok Niepodległej”
w SP nr 3 w Szczytnie
Rok szkolny 2017/18
Rodzaj wydarzenia

Termin

Klasy

Lekcja „Symbole narodowe” przeprowadzona przez
członków Koła Historycznego.

maj

IV

Quiz „Czy znasz polskie symbole narodowe?”
(przeprowadzony przez członków Koła Historycznego).

maj

IV

maj-czerwiec

III

maj 2018

delegacje klas
IV-VII

Okolicznościowe gazetki klasowe przedstawiające
postacie historyczne ważne dla dziejów ojczyzny i
walki o niepodległość.

maj – wrzeszień

I - III

Historia polskiego parlamentaryzmu. Zwiedzanie
Sejmu i Senatu.

kwiecień – czerwiec

VI

2 czerwca (etap
szkolny)

VI -VII

czerwiec

IV

kwiecień – maj

IV – VII

kwiecień – grudzień

IV – VII

czerwiec

IV – VI

Quiz „Chcę wiedzieć więcej o moim kraju”.

Apel przy pomniku Orła Białego w Szczytnie.

Turniej z okazji 100 rocznicy odzyskania
niepodległości.
Warsztaty archeologiczne.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny Polska … Nasza
Niepodległa. W Stulecie Odzyskania Przez Polskę
Niepodległości 1918 – 2018.
Okolicznościowe gazetki szkolne upamiętniające
wydarzenia historyczne związane z odzyskaniem przez
Polskę niepodległości.
Konkurs plastyczny „Powstanie państwa polskiego”.
Spotkanie z ciekawym człowiekiem – jak
zdobywaliśmy wolność dla naszych rodzin.

maj

Szkolny konkurs fotograficzny „Selfie z Niepodległą”.

maj

XV wojewódzki Konkurs plastyczny i grafiki
komputerowej „Rodzina i dom fundamentem
Ojczyzny”.

czerwiec

„Mój wujek, dziadek - ……….. walczyli o Niepodległą –
tworzymy prezentację multimedialne o tematyce
historycznej.

czerwiec

Rok szkolny 2018/19
Rodzaj wydarzenia

Termin

Klasy

Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego oraz
Sejmu i Senatu.

październik

VIII

Zwiedzanie Jednostki Wojskowej w Lipowcu.

październik

IV – VIII

Koncert pieśni legionowych.

listopad

IV – VIII

Quiz „Co wiesz o 11 listopada?”

listopad

VII VIII

Montaż słowno-muzyczny „ …......................................”

listopad

IV – VIII

„Polska – to taka kraina, która w sercu się zaczyna” –
cykl spotkań czytelniczych i konkursów dotyczących
wydarzeń z historii Polski.

listopad

I - VIII

Biało-czerwony tydzień w szkole.

listopad

I - VIII

Apel przy pomniku Orła Białego w Szczytnie.

listopad

delegacje klas
I – III
IV-VIII

Konkurs fotograficzny „Moja mała Ojczyzna”.

wrzesień – listopad

Konkurs wierszy patriotycznych.

listopad

I - III

Apel z okazji 11 listopada oraz prezentacja pieśni
patriotycznych.

listopad

I - III

Bieg Niepodległości.

listopad

IV – VIII

Powiatowy Konkurs Historyczny” Spotkanie z
Piłsudskim”

listopad

IV - VIII

