Rok szkolny 2017/2018
Harmonogram wydarzeń związanych ze szkolnymi obchodami 100-lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenie

Klasy biorące
udział

Osoby
organizujące

Data wydarzenia

Październik
Konkurs wiedzy o
Feliksie
Nowowiejskim

p.P.KowalskaKroczek

V-VII

październik

Listopad
Konkurs Piosenki
Patriotycznej oraz
koncert dla
społeczności lokalnej

IV - VII

11 listopada przedstawienie i
koncert ,,Historia
walki o niepodległość
Polski w pieśni’

IV - VII i Gim

Konkurs na plakat,
dotyczący Święta
Niepodległości,
inspirowany historią
Polski XX wieku

IV - VII i Gim

p. P. KowalskaKroczek
p. A. Sikora

p.H.Ignatowicz
p.A.Koch
p.P.KowalskaKroczek
p.K.Hudak

p. B. Krzemińska

listopad

listopad

listopad

Grudzień
Rocznica wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego przedstawienie i
Marsz Pamięci
Szkolny konkurs
historyczny “Historia
w obrazach”

IV - VII i Gim

p.H.Ignatowicz
p.A.Koch
p.P.KowalskaKroczek

grudzień

p. N. Gniatkowski
p. H. Seifert

grudzień

Luty
Konkurs - Święto
Niepodległości w
oczach dziecka

p.B.Krzemińska
p.P.Czerniak

luty

p. B. Krzemińska
p. P. Czerniak
p. N. Gniatkowski

marzec

I – III, IV-VII, Gim

Marzec
Konkurs pt: „Polska
Niepodległa”. Prace w
2 technikach
plastycznych do
wyboru: komiks,
collage. Wystawa
pokonkursowa.

IV - Gim

Kwiecień
Konkurs recytatorski
“Polska w sercu
dziecka”
Konkurs nagranych
wypowiedzi dzieci na
temat ,,Moja
ojczyzna’’ albo
,,Wolność - co to
znaczy?’’

Konkurs oratorski

0 - III

p. U. Bauza

p. E. Król
p.K.HałasińskaSzczepańska

0 - III

p.E. Andrzejewska
klasy IV-VII
p.K.ZakrzewskaMajorczyk Gim

IV - VII i G

kwiecień

kwiecień

kwiecień

Maj
Konkurs recytatorski
- wiersze patriotyczne
dla klas IV-VI i VIIoddziały gimnazjalne

IV - VI
VII - Gim

Festiwal twórczości
patriotycznej
0 - III

p.K.Wojtkowiak
p.K. ZakrzewskaMajorczyk
p.E.Urbanowska

p.U.Bauza koordynator oraz
wychowawcy klas 0III

maj

maj

Cały rok szkolny
Wycieczka na Ostrów
Tumski lub/i Wzgórze
Świętego Wojciecha
klas IV - poznanie
początków państwa
polskiego i wybranej
postaci związanej z
walką o niepodległość
w czasach zaborów
Wycieczka klas VI i
VII - dzielnica
zamkowa, historia
walki o niepodległość
Poznania.
Wycieczka oddziałów
gimnazjalnych
szlakiem powstania
wielkopolskiego po
Poznaniu.

IV

wychowawcy klas
IV
p.N.Gniatkowski

Cały rok szkolny

VI - VII

wychowawcy klas
VI i VII
p. N. Gnatkowski

Cały rok szkolny

Gim

wychowawcy
oddziałów
gimnazjalnych
p.H.Seifert

Cały rok szkolny

