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Podniesienie poziomu wiedzy 
i świadomości uczniów  

na temat Powstania
Warszawskiego.

Czas trwania projektu: Koordynator projektu:

Cel projektu: Realizacja projektu"
Projekt był realizowany w Szkole
Podstawowej nr 1 im. Kardynała Bolesława
Kominka w Kątach Wrocławskich w klasie
VIIId we współpracy  z wychowawczynią
klasy Panią Martą Czekałowską.

Projekt ,,BohaterON w Twojej Szkole".



,,Akcja BohaterON 
w Twojej Szkole."

Uczniowie zostali zapoznani z celem akcji
,,BohaterON w Twojej Szkole"          
oraz z biogramami Powstańców
Warszawskich.



Lekcja na temat 
,, ,,Mały" roznosiciel nadziei"

Wicedyrektor Iwona Więcko przeprowadziła   
w klasie VIIId lekcję na temat ,, ,,Mały"
roznosiciel nadziei". 

Celem zajęć było wprowadzenie uczniów   
w tematykę Powstania Warszawskiego   
i losy Powstańców Warszawskich. 



Pogadanka na temat 
Powstania Warszawskiego.

Wicedyrektor Iwona Więcko przeprowadziła   
w klasie VIIId pogadankę na temat
Powstania Warszawskiego.



Dyskusja na temat ,,Kim jest bohater?"

Wicedyrektor Iwona Więcko przeprowadziła w klasie VIIId
dyskusję  z uczniami na temat ,,Kim jest bohater?"

Omówiono cechy bohatera i wartości, którymi powinien się
kierować . 

Odpowiadano na pytanie: Kim byli bohaterowie Powstania
Warszawskiego, a kim są współcześni bohaterowie?



Kartki dla Powstańców Warszawskich.

Uczniowie wykonali kartki
dla 

Powstańców
Warszawskich.

 
 



Kartki dla Powstańców Warszawskich.



Podziękowania dla Powstańców
Warszawskich.

Uczniowie klasy VIIId napisali podziękowania 
dla Powstańców Warszawskich.

Drodzy Powstańcy Warszawscy!
W tym roku minęła 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wy, którzy w momencie

wybuchu powstania byliście w naszym wieku, wykazaliście się wielkim heroizmem podejmując
walkę z okrutnym niemieckim najeźdźcą. Przez ponad dwa miesiące, pomimo braków broni 

i amunicji, prowadziliście walkę z niemieckim okupantem, dzielnie broniąc naszej stolicy.
Dzisiaj za tę walkę, heroizm i poświęcenie dla naszej Ojczyzny dziękują Wam uczniowie 

z klasy VIIId 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 imienie Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich.



Dumni z  Powstańców Warszawskich.



Dumni z  Powstańców Warszawskich.
Uczniowie klasy VIIId włączyli się w Akcję ,,Dumni z Powstańców

Warszawskich" zamieszczając swój wpis na wirtualnej mapie Polski.


