Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim

7-30 listopada 2018 r.
 Cały Tydzień Patriotyczny
Turniej

Patriotyczny

klas

-

szyfrowanki

i

zagadki

patriotyczne – rozszyfrowywanie przez uczniów klas IV - VIII
zagadek oraz wiadomości i wykonywanie zadań. Wyniki klas
zostaną ogłoszone na apelu. (M. Mazurek)

 9 listopada
- Patriotyczne Śpiewogranie – klasy IV-VI (K. Przybysz, M.
Mazurek, wychowawcy klas). Wspólne śpiewanie wybranych

pieśni patriotycznych, przeplatane opowieściami, wierszami
i prezentacjami o tematyce patriotycznej. Uczniowie
zakładają

kotyliony.

Klasy

przygotowują

piosenkę

z

nauczycielem muzyki.
- Wystawa plakatów czczących 100 rocznicę odzyskania
niepodległości (w holu szkoły) - (M.Mazurek)
- Wspólne śpiewanie hymnu o godz. 11.11 - klasy

IV-VIII

na boisku szkolnym lub korytarzu przed gabinetem (przy
złej pogodzie) (A. Starzyńska-Maniecka)

 13 listopada
Wystawa związana z odzyskaniem niepodległości
przez Polskę (K. Przybysz, M. Mazurek) – będzie ona
wystawiona przez cały tydzień. Najlepsze prace będą
potem wywieszone na wystawie w Muzeum Lubuskim.

 11 listopada
Udział Pocztu Sztandarowego Szkoły w miejskich uroczystościach Święta
Niepodległości.
(A. Miszczyńska)

 14 listopada
Festiwal Pieśni Patriotycznej – klasy IV-VIII
Konkurs indywidualnych wykonawców. Uczniowie zakładają kotyliony.
(K. Przybysz, M. Mazurek, wychowawcy klas)

Laureaci i wyróżnieni zaśpiewają na koncercie w Muzeum Lubuskim pod koniec
listopada.

 14 listopada
Udział uczniów klas II i III w konkursie organizowanym przez IPN „Wokół
symboli narodowych” - (E. Wisniowska, B. Pawlicka, D. Kaniowska, M. Michalkiewicz, M.
Mazurek)

 16 listopada
Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości dla klas IV-VIII
(uczniowie obowiązkowo ubrani na galowo z patriotycznymi
kotylionami) - (M. Mazurek, K. Przybysz, G. Trześniowski, A. Miszczyńska)

 21 listopada
Wielki Test Historyczny - (M. Mazurek, K. Przybysz, G. Trześniowski, M.
Miszczak)

 26 listopada
Wystawa

"Mapa

pamiątek

z

wspomnień"

okresu

I

wojny

-

wystawa

światowej

i

dwudziestolecia międzywojennego - (M. Mazurek,
K. Przybysz)

 28 listopada
Koncert w Sali Malarstwa Muzeum Lubuskiego -

wspólnie z zespołem

wokalnym Uniwersytetu Trzeciego Wieku (M. Mazurek, K. Przybysz - Szkoła
Podstawowa nr 17, M. Kowalska, M. Pera - Muzeum Lubuskie, Cz. Ganda - Uniwersytet
Trzeciego Wieku)

W razie wszelkich pytań zachęcamy do kontaktowania się z koordynatorem
Miesiąca Patriotycznego w SP 17 – p. Martą Mazurek.

Zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców,
opiekunów, nauczycieli oraz wszystkie
osoby zainteresowane, do włączenia się
i wspólnego świętowania stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości

.

