Siedemnastka dla Niepodległej
(plan działań)

We wrześniu:
Już w pierwszej połowie września przystąpiliśmy do zbierania pamiątek, dokumentów
oraz rozmaitych przedmiotów związanych z odzyskaniem niepodległości przez Polskę
i dwudziestoleciem międzywojennym, które pod koniec listopada będą eksponowane
w szkole na wystawie pt. "Mapa wspomnień". Rolę przewodników wystawy będą pełniły
specjalnie przez uczniów i nauczycieli napisane questy.
Jeśli ktoś ma przedmioty pochodzące z okresu od 1914r do 1939r. bardzo prosimy
o wypożyczenie ich szkole i pokazanie młodszemu pokoleniu, jak kiedyś żyli ludzie, w co
się ubierali, jak wyglądali czy jakimi pieniędzmi się posługiwali. Starsze pokolenie zaś
będzie mogło powspominać i powrócić do czasów swojego dzieciństwa czy młodości.

W październiku:
W połowie października na uczniów klas VII czekają warsztaty, na których dzieci będą
tworzyły karty do teatrzyku kamishibai "Hymn Polski 1927", który następnie przedstawią
swoim młodszym koleżankom i kolegom oraz zerówkowiczom z zaprzyjaźnionych
przedszkoli.
24 października planowana jest wycieczka "Szlakiem powstańców
wielkopolskich" do Poznania dla uczniów klas VI-VIII zainteresowanych historią. Dzieci
zwiedzą Muzeum Armii Poznań, Muzeum Uzbrojenia oraz Cytadelę Poznańską.
Następnie przejdą się przez Stare Miasto śladami powstania wielkopolskiego oraz
odwiedzą Muzeum Powstania Wielkopolskiego. W czasie wycieczki uczniowie będą
tworzyć dziennik wycieczki i spróbują zdobyć odznakę krajoznawczą PTTK "Szlakiem
powstania wielkopolskiego" odwiedzając w naszym mieście jeszcze dwa miejsca
związane z powstaniem.

W listopadzie:
Na początku listopada w szkole zostanie zorganizowana wystawa "Polska historią
malowana". Uczniowie na zajęciach plastycznych wykonają prace o tematyce
historycznej związanej z latami 1914-1939 wykorzystując różne techniki i materiały
malarskie. Najlepsze prace będą wystawione także na wystawie w Muzeum Lubuskim.
W tygodniu poprzedzającym rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
dzieci z klas IV-VIII będą brały udział w Turnieju Patriotycznym Klas, w ramach którego
m.in. przygotują plakaty czczące 100 rocznicę, wezmą udział w Patriotycznym
Śpiewograniu (specjalnej lekcji historii przeplatanej pieśniami patriotycznymi, które
przygotują klasy), wypełnią karty turniejowe wykonując zadania wywieszone w holu
szkoły. Podsumowanie Turnieju nastąpi podczas uroczystego apelu z okazji Święta
Niepodległości.
Niezwykle interesujący może okazać się przygotowywany Wielki test historyczny,
na którym wielopokoleniowe drużyny (rodzice, dzieci, dziadkowie, pensjonariusze Domu
Dziennego Pobytu, przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przyjaciele
szkoły) będą rozwiązywały multimedialny quiz dotyczący II Rzeczpospolitej.
W przerwach uczniowie zaśpiewają piosenki z dwudziestolecia międzywojennego.
Z pewnością zainteresowaniem będzie się cieszył też "Muzyczny duet
Paderewskiego" składający się z Festiwalu Pieśni Patriotycznej, który odbędzie się na
terenie szkoły oraz koncertu laureatów i wyróżnionych w festiwalu osób, które wspólnie
z chórem Uniwersytetu Trzeciego Wieku zaśpiewają w sali malarstwa Muzeum
Lubuskiego.
Obchody nasza szkoła będzie organizowała we współpracy z zaprzyjaźnionymi
instytucjami: z Muzeum Lubuskim, Domem Dziennego Pobytu i Uniwersytetem
Trzeciego Wieku. Już dziś serdecznie zapraszamy do udziału w proponowanych przez
nas atrakcjach. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie.
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