100-LECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
SCENARIUSZ IMPREZY 9 XI 2018

KLASY I –IV
CZAS
8.00 -8.45

8.10 -8.45

8.55-9.40

ZAJĘCIA
Spotkania z wychowawcami
w klasach
Uroczystość na
sali gimnastycznej
Godzina wychowawcza

9.50-10.15 Ciąg dalszy zajęć
+przygotowanie
się do wyjścia na
pochód

10.15

10.30

11.11

Wyjście
z uczniami do
Gimnazjum

REALIZACJA ZAJĘĆ
 Przygotowanie się do wyjścia

ODPOWIEDZIALNI
Wychowawcy

 Przemówienie dyrektora szkoły.
 Montaż słowno- muzyczny
(wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, prezentacja multimedialna z konkursu „A to Polska
właśnie).
 Przedstawienie prezentacji
„Patriotyzm dawniej i dziś” (8
minut)
 Rozmowa z uczniami nt. codziennych przejawów patriotyzmu.
 Przedstawienie prezentacji
multimedialnej „Symbole narodowe” (8 minut)
 Powtórzenie najważniejszych
informacji o symbolach narodowych.
 Kolorowanki – symbole narodowe (materiał przygotowują
organizatorzy, wychowawcy
kopiują dla klasy)

J.Gębicki
B.Śmigaj,
B.Wesołowska,
P.Góralczyk,
M.Gorzelany

 uczniowie zabierają ze

Wychowawcy

D.Budeń, M.Galik,
wychowawcy

sobą biało-czerwone chorągiewki

 przejście do Gimnazjum,
skąd formowany będzie
pochód ulicami Czerwieńska aż do Ratusza
 wystąpienie zaproszonych gości (przemówienia)

Uroczystości
pod Ratuszem
w Czerwieńsku
WSPÓLNE ODŚPIEWANIE HYMNU

Po zakończeniu uroczystości uczniowie są zwolnieni z zajęć.

Wychowawcy

Wychowawcy

KLASY V-VII
CZAS
8.00 -8.45

ZAJĘCIA
Godzina wychowawcza

9.00-9.40

Uroczystość na
sali gimnastycznej

9.50-10.15 Zajęcia z wychowawcą
+przygotowanie
się do wyjścia na
pochód

10.15

10.30

11.11

Wyjście
z uczniami do
Gimnazjum

REALIZACJA ZAJĘĆ


Prezentacja multimedialna
dotycząca historii Mazurka
Dąbrowskiego.
 Karty pracy dla uczniówpowtórzenie materiału na
temat hymnu. (Karty pracy
przygotowują organizatorzy,
wychowawcy kopiują dla
swoich klas)
 Przedstawienie prezentacji
„Patriotyzm dawniej i dziś” (8
minut)
 Dyskusja z uczniami nt. codziennych przejawów patriotyzmu.
 Przemówienie dyrektora szkoły.
 Montaż słowno- muzyczny
(wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych, prezentacja multimedialna z konkursu „A to Polska
właśnie).

 uczniowie zabierają ze

ODPOWIEDZIALNI
D.Budeń,
Wychowawcy

J.Gębicki
B.Śmigaj,
B.Wesołowska,
P.Góralczyk,
M.Gorzelany

Wychowawcy

sobą biało-czerwone chorągiewki

 przejście do Gimnazjum,

Wychowawcy

skąd formowany będzie
pochód ulicami Czerwieńska aż do Ratusza
 wystąpienie zaproszonych gości (przemówienia)

Uroczystości
pod Ratuszem
w Czerwieńsku
WSPÓLNE ODŚPIEWANIE HYMNU

Po zakończeniu uroczystości uczniowie są zwolnieni z zajęć.

KLASY VIII biorą udział w debacie zorganizowanej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czerwieńsku, skąd o godz. 9.20 wyruszają na pochód pod Ratusz.
(odpowiedzialna za debatę - A.Lipecka)

