Inicjatywy i działania realizowane w Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Pysznicy
Działania prowadzone w szkole od września do października budujące atmosferę
sprzyjającą kształtowaniu postaw patriotycznych:


lekcje wychowawcze i przedmiotowe poświęcone 100. rocznicy odzyskania
niepodległości, nauka śpiewu pieśni i piosenek patriotycznych,



realizacja projektów edukacyjnych: „100 wydarzeń na 100-lecie
Niepodległości”, „100 róż dla Niepodległej”, przygotowania do konkursu
„Piękna, niepodległa 2018” organizowanego dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej.

Działania prowadzone w ramach Tygodnia Patriotycznego:
05. 11. 2018

Szkolne Dyktando Niepodległościowe dla uczniów klas IV-VI,

VII-VIII oraz dla uczniów klasy III oddziału gimnazjalnego.
06. 11. 2018

Prezentacja efektów projektu „100 wydarzeń na 100-lecie

Niepodległości”.
07. 11. 2018

Biało-czerwoni dla Biało-czerwonej – wspólne świętowanie całej

społeczności szkolnej poprzez symbolikę biało-czerwonego stroju.
08. 11. 2018

Quiz o Polsce dla uczniów klas IV-VI, VII-VIII oraz dla uczniów

klasy III oddziału gimnazjalnego.
08. 11. 2018

Niech biel orła i dostojna czerwień jednoczą nas w codziennej

pracy i obowiązkach (okolicznościowa dekoracja).
09. 11. 2018

Finał projektu „100 róż dla Niepodległej”

– prezentacja

przestrzennej, symbolicznej kompozycji w formie Drzewa Niepodległości.

09. 11. 2018

Podsumowanie działań realizowanych w ramach Tygodnia

Patriotycznego - uroczystość połączona z koncertem pieśni patriotycznych i tańcami
narodowymi oraz wykonaniem Hymnu Narodowego w ramach ogólnopolskiej akcji
Rekord

dla

Niepodległej,

polegającej

na

wspólnym

odśpiewaniu

Mazurka

Dąbrowskiego w całej Polsce i poza granicami o godzinie 1111.
11. 11. 2018

Uczestnictwo we Mszy świętej z udziałem pocztu sztandarowego.

11. 11. 2018

Udział uczniów w koncercie „Młodzi artyści – Niepodległej”

przygotowanym przez Dom Kultury w Pysznicy.
19. 11. 2018

„Piękna, niepodległa 2018” finał konkursu „żywego słowa”,

prezentacja małych form scenicznych i poetyckich przez uczniów klas I-III.
29. 11. 2018

Finał XVIII Międzywojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dzieci

i Młodzieży Szkół Noszących Imię Jana Pawła II pod hasłem: „Uskrzydlona bielą
orła…”


Uroczyste podsumowanie konkursu w ramach wspólnego świętowania
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.



Wręczenie nagród młodym twórcom z ponad 40 szkół, którzy w autorskich
wypowiedziach literackich i plastycznych - przenośnią oraz barwą wyrażali
osobiste przeżycia na temat hasła przewodniego „Uskrzydlona bielą orła …”.



Prezentacja antologii prac plastycznych i literackich publikującej nagrodzone
i wyróżnione prace uczniów.



Program słowno-muzyczny oraz promocja konkursowych utworów poetyckich.

02. 12. 2018

„Uskrzydlona bielą orła…”- uroczysty koncert dla rodziców,

dziadków i społeczności lokalnej.

