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Koordynatorzy projektu" Realizacja projektu"

Projekt był realizowany w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława
Kominka w Kątach Wrocławskich w klasach
IV-VIII  we współpracy  z nauczycielami.

Projekt ,,W drodze do Niepodległości".



Upamiętnienie 
103 rocznicy
odzyskania

niepodległości
przez Polskę.

Kształtowanie
tożsamości
narodowej 

oraz postaw
patriotycznych.

Kształtowanie
szacunku 

do wartości,
symboli i tradycji

narodowych.

Rozbudzanie
zainteresowania

historią
 i przeszłością

Polski.

Cele projektu.



Film pt. ,,Droga Polaków do Niepodległości."

Scenariusz i reżyseria: 
Marta Czerwieniec i Iwona Więcko

Montaż: Adrian Czerwieniec

Scenografia:  Marzena Winter

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości przygotowaliśmy wspólnie                  
z uczniami naszej szkoły film pt. ,,Droga Polaków do Niepodległości”. 

Wystąpili: Martyna Albert, Łukasz Chwastyk,
Julia Denes, Antoni Guenard, Arkadiusz Hełka,
Michał Jadaś, Marcel Januś, Martyna Kucza,
Maciej Kuszell, Zofia Kwapisz, Kacper Kurtek,
Helena Marzec, Zofia Michniewicz, Martyna
Motyka, Filip Pac, Stanisław Wilczek, Bartosz
Włodarczyk, Wojciech Włodarczyk, Julian
Zakrzewski oraz Dziecięcy Zespół Tańca
Ludowego ,,Haneczka" pod kierunkiem        
p. Beaty Zielińskiej.



Film pt. ,,Droga Polaków do Niepodległości."
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,,Kartki z życzeniami dla Ojczyzny."

Uczniowie wykonali piękne kartki           
z  życzeniami  dla Ojczyzny.

Kartki te ozdobiły ,,Patriotyczne Drzewo", które
zostało wystawione w holu szkoły.
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,,Patriotyczne Drzewo"



,,Polska naszym domem."

Dyrektor Lidia Reps i pedagog Iwona Więcko stworzyły w Padlet
wirtualną tablicę ,,Polska naszym domem", na której władze
samorządowe (Rada Miejska), rodzice oraz nauczyciele mogli
publikować cytaty i sentencje związane z odzyskaniem
niepodległości przez naszą Ojczyznę.
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,,Bieg dla Niepodległej."

Nauczyciele wychowania fizycznego: pani Marta Czerwieniec,
pani Sylwia Wakuła, pan Adrian Czerwieniec i pan Wojciech
Szram zorganizowali ,,Bieg dla Niepodległej". 

Uczniowie w biegu sztafetowym oddali cześć Niepodległej
Ojczyźnie.
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,,Patriotyczne czytanie- 
lekcja z Mickiewiczem."

Nauczycielki języka polskiego: pani Aleksandra Ławrynowicz,              
pani Małgorzata Susłowicz, pani Katarzyna Szylar- Łęczycka              
oraz pani Angelika Śmigielska- Cygan przeprowadziły ,,Patriotyczne
czytanie-lekcja z Mickiewiczem". 

Podczas lekcji języka polskiego zostały odczytane i omówione
fragmenty ,,Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza nawiązujące do treści
patriotycznych związanych z historią Polski.



,,Patriotyczne czytanie- 
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Biało- czerwone liście.
Uczniowie podczas lekcji techniki i plastyki, pod kierunkiem pani
Elżbiety Drabo, wykonali biało- czerwone liście, które ozdobiły
szkolne tablice tworząc biało- czerwoną flagę Polski.
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Wykonanie ogrodzenia 
wokół  buka ,,Edwarda Rydza -Śmigłego."

W ramach akcji ,,100 tysięcy drzew na 100- lecie niepodległości Polski"                
w roku 2018 na boisku naszej szkoły zasadzony został buk, któremu
nadano imię ,,Edwarda Rydza- Śmigłego".
W tym roku, z inicjatywy Pani Dyrektor Lidii Reps, wykonano
ogrodzenie, które ma zabezpieczyć drzewo przed zniszczeniem,                
by mogło przypominać przyszłym pokoleniom o naszym bohaterze
narodowym.



Wykonanie ogrodzenia 
wokół  buka ,,Edwarda Rydza -Śmigłego."

 



Akcja ,,Bądź dumny- wywieś flagę!"

Pedagog Iwona Więcko i pani Marta Czerwieniec przygotowały
materiały informacyjne zachęcające uczniów i ich rodziny              
do przyłączenia się do Akcji ,,Bądź dumny- wywieś flagę!" 
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Akcja ,,Jedynka do hymnu!"

Pedagog Iwona Więcko i pani Marta Czerwieniec przygotowały
materiały informacyjne zachęcające uczniów i ich rodziny              
do przyłączenia się do Akcji ,,Jedynka do hymnu!" i wspólnego
odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.
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Wystawa ,,Ojcowie Niepodległości."

Pedagog Iwona Więcko i pani Karolina Kubalka zorganizowały
wystawę ,,Ojcowie Niepodległości", na której zaprezentowano sylwetki
patriotycznych bohaterów, którzy przyczynili się do odzyskania              
przez Polskę Niepodległości oraz drogę Polaków do Niepodległości.
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Quiz o symbolach narodowych.
Pedagog Iwona Więcko przygotowała multimedialny Quiz             
o symbolach narodowych.
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Quiz historyczny ,,Niepodległość".
Pan Mateusz Pazgan przygotował multimedialny Quiz historyczny
,,Niepodległośc".
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Wystawa książek 
,,Piękna nasza Polska cała."

Pani Karolina Kubalka przygotowała
wystawę książek pod tytułem ,,Piękna
nasza Polska cała", na której znalazły
się książki pokazujące piękno naszej
Ojczyzny.



Wystawa książek 
,,Piękna nasza Polska cała."



Wystawa książek 
,,Piękna nasza Polska cała."


