
Projekt „Niepodległa”. 
Działania związane z obchodami setnej rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

w Szkole Podstawowej nr 113 w Krakowie 

 
1. Wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem i budową 

przez Polskę niepodległości. 

- Szukamy pamiątek – elementy stroju, rzeźby, reprodukcje, 

zdjęcia. 

- Rodzice dostarczają do szkoły pamiątki (z opisem).                      

- Wpisujemy do zeszytu (podpis rodzica). 

- Pamiątki przynosimy do biblioteki szkolnej do końca września. 

- Termin ekspozycji: 15.10 – 15.11.2018 r. (sala nr 23). 

 

2. Rajd szkolny pod nazwą „Polaków drogi do wolności” – na 

Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudskiego – 27.09.2018 r.  

- Pod Kopcem - Apel Niepodległości – wtedy zaśpiewamy 

Hymn Polski i Pierwszą Brygadę przy wtórze gry uczniów na 

flażoletach. 

 

3. Konkurs wiedzy o niepodległości /drużynowy/ dla klas                

VI-VIII /pisemny/ (odbędzie się 23.10.2018 r. na 4 godzinie 

lekcyjnej 10.45-11.30 w bibliotece). 

 

4. Konkurs recytatorski w dwóch kategoriach: 

a) Konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla kl.               

I-III /wiersze z okresu odzyskania niepodległości/. 

b) Konkurs recytatorski poezji patriotycznej dla kl. IV-

VIII /wiersze z okresu odzyskania niepodległości/ 

/25.10.2018 r./ 

 

5. Konkurs plastyczny w dwóch kategoriach: 

a) „Bohaterowie naszej wolności” dla kl. 0-III. 

b) „11 XI 1918 r. w moich oczach” dla kl. IV-VIII. 

 



6. Wyjście do wybranego miejsca związanego z walką                     

o niepodległość i wykonanie dokumentacji /zdjęcie minimum 

formatu A5, opis dużą czcionką/. Materiały będą wykorzystane 

do dekoracji Izby Pamięci /wystawa pamiątek/ - wszystkie klasy 

(IX – XI). 

 

7. Gala Polski Niepodległej. Inscenizacja teatralna pt.  „Moja 

Niepodległa” – 8.11.2018 r. /sala teatralna przy kościele Św. 

Jadwigi królowej/. 

 

8. Apel szkolny. Podsumowanie konkursów, wręczenie dyplomów 

i nagród /13.11.2018 r./ 

 

9. Koncert pieśni patriotycznych /dla rodziców, uczniów, 

nauczycieli, przedstawicieli Rady Dzielnicy IV „Prądnik Biały”, 

wychowankowie Placówki Wsparcia Dziennego Świetlicy 

Środowiskowej „Chatka Puchatka”, harcerze szczepu 

harcerskiego „Huragan”/ - 15.11.2018 r. /sala gimnastyczna/. 

- Każda klasa przygotowuje jedną pieśń z zaproponowanej    

  Listy pieśni patriotycznych oraz kartę z tekstem do   

  śpiewnika + autor słów i  muzyki. 

                 -  Podsumowanie działań na koncercie /Samorząd                

                    Uczniowski/. 

 

 

 


