OBCHODY 100- LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI
W ZSP IM. JANA PAWŁA II W RUDZICY

„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich
stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo
do miłości szczególnej.”
(Fragment przemówienia Jana Pawła II na lotnisku Okęcie, 16 czerwca 1983)

Rok 2018 to czas szczególny, w którym cała Polska świętuje setną rocznicę
odzyskania niepodległości. Ojczyzna niepodległa, wolna i suwerenna, to wielki dar złożony
w nasze ręce przez poprzednie pokolenia. To także „zbiorowy obowiązek” wychowania
młodych ludzi w duchu patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny, który w szczególny sposób
spada na nauczycieli i wychowawców. Jak podkreśliła podczas inauguracji obchodów tego
jubileuszu Minister Edukacji Narodowej : "(...)to wyjątkowa rocznica, a jednocześnie
niepowtarzalna okazja, by podjąć działania służące budowaniu wspólnoty, kształtowaniu
tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem". Odpowiadając na te słowa
pragniemy godnie przeżyć ten czas Jubileuszu a przepełnieni dumą i radością płynącą z faktu
bycia Polakiem, świętować setną rocznicę odzyskania niepodległości.

HARMONOGRAM OBCHODÓW:
a) Przedszkole
Koordynatorzy w przedszkolu: B. Gawlas, R. Blak, B. Pisarek.
przedsięwzięcie
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adresaci

Nasza Ojczyzna

wychowawcy

marzec-listopad

Wszystkie grupy

wychowawcy

kwiecień - listopad

Wszystkie grupy

Polska – Filmy
edukacyjne o Polsce
Symbole narodowe –
cykl zajęć

plastycznych

Piosenki patriotyczne -

Wszyscy

nauka i prezentacja

wychowawcy

czerwiec

Wszystkie grupy

wrzesień
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Koordynator: R. Blak,
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A. Iskrzycka
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związane z tematyką
patriotyczną)
Cykl zajęć
czytelniczych –
legendy i podania
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Wszyscy nauczyciele

b) Szkoła podstawowa i oddziały gimnazjalne
Koordynatorzy: E. Sobczyk-Wiśniewska, B. Małachowska
przedsięwzięcie

odpowiedzialni

Czas realizacji

adresaci

Udział w szkoleniu

B. Małachowska

marzec

nauczyciele

cykl gazetek pt.

E. Sobczyk-

marzec-listopad

Uczniowie klas

niepodległość

Wiśniewska, B.

(górny korytarz

Małachowska

„Symbole narodowe w
przestrzeni szkolnej

4-7 i gimnazjum

gimnazjum)
Cykl spotkań z

J. Kasperek, B.

ciekawymi ludźmi

Szimke

Marzec-listopad

Wszyscy
uczniowie

-spotkanie I: pisarka
Renata Piątkowska

-I spotkanie marzec
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E. Sobczyk-

konkursu Wielcy

Wiśniewska, B.

Polacy

Małachowska, K.

kwiecień
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Szimke
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Klasowy konkurs na
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wrzesień
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Wszyscy
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E. Sobczyk-
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Wszyscy

symbole narodowe na

Wiśniewska, B.

przestrzeni wieków

Małachowska, K.

legend i podań
polskich

uczniowie

Czupryniak
Konkurs

M. Jonkisz i J.

Październik

recytatorski o tematyce Kaspererk

Uczniowie klas
I-III

patriotycznej
Konkurs wiedzy o

K. Łagowska

październik

patronie szkoły:

Wszyscy
uczniowie

Jan Paweł II nauczyciel
patriotyzmu.
B. Gawlik, I. Jonkisz
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Klasy I-III
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Barbara Szimke
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K. Łagowska
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Uczestnictwo we Mszy A. Rycak-Żuber
św. w intencji

K. Łagowska
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społeczność
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Poczet
sztandarowy

niepodległości
Bohaterowie
niepodległej Polski
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