
„ROK DLA NIEPODLEGŁEJ” 
 

HARMONOGRAM IMPREZ Z OKAZJI JUBILEUSZU 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

PRZEZ POLSKĘ W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM W CZERNICHOWIE   

I – XII 2018 ROK  

 

 
 

 TYTUŁ WYDARZENIA  
 

   

TERMIN 

Inauguracja „Roku dla Niepodległej”: 

Konkurs recytatorski „A to Polska właśnie!” 

 

 

 

I-II 2018 

 

 

 

Założenie i aktualizowanie na stronie internetowej szkoły zakładki „Nasze działania związane z obchodami 

1OO-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”.  

 

II 2018 

Konkurs na pracę plastyczną pod hasłem „Godło Polski”. 

 

II-III 2018 

Konkurs na pracę plastyczną pod hasłem „Laurka dla Niepodległej”.  III-IV 2018 

Konkurs fotograficzny "Moja mała Ojczyzna”. 

 

III-X 2018 

Wycieczka do Muzeum w Żywcu połączona z lekcją muzealną. 

 

Wg kalendarza wycieczek 

Rajd niepodległościowy dla uczniów klas I-III do Leśniczówki. 

Rajd pieszy na Magurkę „Detektywi historii” dla uczniów klas IV – VII – przybliżenie wybitnych postaci 

z historii naszej miejscowości. 

 

Wg kalendarza wycieczek 



Lekcje „Miejsca pamięci narodowej i zabytki naszej miejscowości”, połączone z wycieczkami klasowymi.  

 

Wg kalendarza wycieczek 

Czytanie w bibliotece szkolnej legend związanych z historią Polski. Cały rok 

 

Lekcje Śpiewania o Radosnej Niepodległości. Cały rok 

Uroczysta akademia z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

Uroczyste obchody Dnia Flagi.  

 

V 2018 

Przygotowanie prezentacji multimedialnej „Dzieje harcerstwa” z okazji ogłoszenia roku 2018 „Rokiem 

Harcerstwa”. 

 

V 2018 

Konkurs wiedzy o Polsce dla 6 – latków „Kto ty jesteś? Polak mały”. 

 

VI 2018 

Harcerski obóz wakacyjny „Drogami do wolności” – wycieczki na Pola Grunwaldzkie i do Warszawy VII 2018 

Konkurs - przygotowanie prezentacji multimedialnej „Sławni Polacy”. 

 

IX-X 2018 

Konkurs na e-kartkę dla Niepodległej.  

 

IX-X 2018 

Przygotowywanie w klasach gazetek ściennych i dekoracji o tematyce związanej z wydarzeniami 

dotyczącymi odzyskania przez Polskę niepodległości – konkurs na najładniej ubraną salę.  

X-XI 2018 

Wykonanie gazetki w holu przedszkola upamiętniającej Odzyskanie Niepodległości. 

 

X-XI 2018 

Prowadzenie w ramach zajęć z wychowawcami lekcje o tematyce patriotycznej.  

Przykładowe tematy:  

- Dlaczego symbolom narodowym należy się szacunek?  

- Patriotyzm i jego znaczenie w dniu dzisiejszym.  

- Godło i hymn państwowy. Czym są symbole narodowe dla każdego człowieka? 

 

X-XI 2018 



Organizacja Szkolnego Konkursu Piosenki Patriotycznej.  

 

X 2018 

Nauka wybranych tańców ludowych w przedszkolu i klasach I – III. 

 

IX-X 2018 

Konkurs plastyczny dla przedszkolaków „Legendy i opowiadania o Polsce”. IX-X 2018 

 

Kwiaty dla bohaterów narodowych mamy, pod pomnikiem je składamy” – zapalenie zniczy, złożenie 

kwiatów pod Pomnikiem Pamięci Narodowej.  

 

XI 2018 

„Kącik Polaka – Przedszkolaka” – ekspozycje tematyczne w salach zajęć  

 

X-XI 2018 

„Biało-czerwony tydzień w przedszkolu”  

 

XI 2018 

Udział wszystkich uczniów szkoły w gminnych uroczystościach w Dniu Niepodległości. 

 
 

XI 2018 

ŚWIĘTO SZKOŁY - uroczysta akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości, quiz „Kocham Cię 

Polsko!” 

 

XI 2018 

Wieczornica patriotyczna dla mieszkańców z okazji Święta Niepodległości, wspólne śpiewanie pieśni 

patriotycznych. 

XI 2018 

 

Wycieczki regionalne dla dzieci przedszkolnych.  

 

Wg kalendarza wycieczek 

Udział Pocztu Sztandarowego naszej szkoły w uroczystościach z okazji świąt państwowych. 

 

Cały rok 

 

    

   

 


