
 

 

 

 

 

 

 

I. Hasło główne: 

„Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga”- Tukidydes 

II. Podstawa: 

Uchwały Sejmu RP na rok 2018 dla upamiętnienia polskiej historii i polskich bohaterów: 

 Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, 

 Rok Pamięci Powstania Wielkopolskiego, 

 Rok Praw Kobiet, 

 Rok Ireny Sendlerowej. 

III. Czas trwania: 

1. etap wstępny: listopad - grudzień 2017 r. 

2. etap zasadniczy: styczeń - czerwiec 2018 r. 

3. etap końcowy: wrzesień 2018 r. - kwiecień 2019 r. 

IV. Założenia / cele: 

 wychowanie do wartości, 

 kształtowanie szacunku dla działań i dokonań przodków, 

 zachęcanie do świadomego samokształcenia, poprzez czytanie, wyszukiwanie informacji 

z różnych źródeł i podejmowanie aktywności środowiskowej, 

 rozwijanie umiejętności rozumowania, argumentowania i wnioskowania, 

 poszanowanie wolności i niepodległości, 

 wykorzystywanie umiejętności pracy z komputerem na zajęciach z różnych przedmiotów, 

 rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych oraz kreatywności w zakresie plastycznym, 

muzycznym, literackim itp. 

 pogłębianie wiedzy historycznej. 

 

V. Sposoby realizacji (wybrane): 

 wycieczki edukacyjne (m.in. do Poznania, Wrześni, po Gnieźnie) 

 nauka piosenek patriotycznych 

 audycja, apel 

 konkursy plastyczne, literackie, retoryczne, historyczne, fotograficzne, ... 

 wystawa, prezentacja medialna, gazetki 

 udział w uroczystościach zewnętrznych, konferencjach popularno - naukowych 

 teatrzyk kukiełkowy 

 lekcja ze znaczkiem pocztowym, lekcje tematyczne (wychowawcze) 

 

VI. Odbiorcy: 

 uczniowie SP 5, klasy 1-8 

 rodzice 

 ew. środowisko zewnętrzne (mieszkańcy) 

 

VII. Przydatne strony: np.: 27grudnia.pl, niepodlegla.gov.pl, niepodlegla.dzieje.pl. 

 

http://27grudnia.pl/
https://niepodlegla.gov.pl/
http://niepodlegla.dzieje.pl/


Harmonogram realizacji poszczególnych działań / osoby odpowiedzialne: 
 

Lp. Rodzaj działania Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

1. 

Wycieczki po Gnieźnie („powstańcze ulice”, cmentarz św. Piotra 
- Akropol Bohaterów), do Wrześni (Muzeum Dzieci Wrzesiń-
skich), do Poznania (Muzeum Powstania Wielkopolskiego, 
„niepodległościowe ulice”, pomniki) 

IV-VI 2018 r., 

IX-XI 2018 r. 

III-IV 2019 r. 

wychowawcy klas 

2. 
Informacje o podejmowanych działaniach  
(strona internetowa szkoły, blog biblioteczny, gazetki) 

na bieżąco 
A. Walczak 

K. Winiarska 

3. 
Konkurs Wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim - edycja X i XI  
(etapy: szkolny i wojewódzki) 

wg 

harmonogramu 

ODN 

K. Winiarska 

W. Smaglewska 

4. 

„Tydzień obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielko-
polskiego w szkołach” - konkursy, quizy, wystawa, audycja, ... 
(z propozycji ODN) 

kwiecień 2018 r. 

A. Walczak 

M. Tomaszewski 

K. Winiarska 

R. Nawrocka 

5. 

Konkurs plastyczny na kartkę okolicznościową z okazji 100. Ro-
cznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Kartka „laureatka” 
zostanie wydana przez Pocztę Polską  
(z propozycji ODN) - dla klas 4-7 

I-III 2018 r. M. Domagała 

6. 

Konkurs plastyczny na znaczek okolicznościowy z okazji  
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości;  
kategoria 1-3 i 4-7 

IV-V 2018 r. 
Wychowawcy 1-3 

M. Domagałą 

7. 
Konkurs retoryczny na wybrany temat 
(z propozycji ODN)  

II-III 2018 r. 

S. Brzezińska 

R. Ofertowicz 

W. Smaglewska 

8. 
„Moja Niepodległa”- ogólnopolski konkurs na scenariusz  
(dla nauczycieli) 

X-I 2017 r. K. Winiarska 

9. Porządkowanie mogił powstańczych 
X-XI 2017 r. 

XI- XII 2018 r. 
opiekunowie SU 

10. 
„Drzewo cytatów” (o wolności, niepodległości, patriotyzmie) - 
szkolna gazetka niepodległościowa 

IV-V 2018 r.,  

XI-XII 2018 r. 

II 2019 r. 

bibliotekarze 

11. Klasowe gazetki niepodległościowe jak wyżej wychowawcy klas 

12. 
Tworzymy infografiki - „Kartka z kalendarza”, związana roczni-
cami, świętami narodowymi 

na bieżąco 
nauczyciele 

informatycy 

13. „Nasza Niepodległa Ojczyzna”- plakat twórczy (duży format) 
IV 2018 r. 

XI 2018 r. 

nauczyciele 

świetlicy 

14. „Laurka” dla Niepodległej, klasy 1-3  
wg ustaleń 

klasowych 
wychowawcy 1-3 

15. 
„Drogi do niepodległości”- komiks tematyczny,  
klasy 6- 8 

IX-XI 2018 r. 
K. Winiarska 

W. Smaglewska 

16. 
„Poznajmy ich bliżej”- karty pracy z biogramami wybranych 
postaci, związanych z Niepodległością; zadanie dla chętnych 
uczniów klas starszych 

na bieżąco nauczyciele historii 

17. 
„Mówiące awatary”- krótka prezentacja postaci historycznych 
i ich dokonań o doniosłym znaczeniu dla odzyskania 
niepodległości 

na bieżąco 
nauczyciele 

informatycy 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/projekty1/nasza-niepodlegla-ojczyzna
https://sp5gniezno.blogspot.com/
https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,dzialania_100_rocznica.html
https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,dzialania_100_rocznica.html
https://www.odnpoznan.pl/sub,pl,dzialania_100_rocznica.html
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/412-infografiki?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/405-mowiace-awatary?Itemid=


Lp. Rodzaj działania Termin 
Osoba 

odpowiedzialna 

18. 
Rozmowa kierowana „Czym dla ciebie jest niepodległość?”- 
lekcje wychowawcze  

wg uznania 
wychowawcy klas 

1-7 

19. 

 

 „Zasłużeni dla Niepodległości”- wyszukiwanie informacji 
i tworzenie tematycznego lapbooka; literackie próby uczniów 
(współpraca z PBP, wystawa prac uczniowskich), klasy 5-7 

na bieżąco 
nauczyciele 

poloniści 

20. 
Obchody rocznic i świąt państwowych - uroczystości 
zewnętrzne (miejskie) 

wg 

harmonogramu 

poczet sztandarowy 

dyrekcja 

21. 

Audycja tematyczna  
(na temat 11 listopada, Powstania Wielkopolskiego, Konstytucji 
3 MAJA,  itp.) 

wg 

harmonogramu 

szkoły 

wg ustaleń 

wewnątrzszkolnych 

22. „Patroni naszych ulic”- konkurs fotograficzny dla klas starszych XI-XII 2018 r. K. Winiarska 

23. 
„Powstanie Wielkopolskie i jego bohaterowie”- prezentacja 
„gifów” powstańczych.  

przełom 

2017/2018  

i 2018/2019 

nauczyciele 

informatycy 

24. 
Udział w konkursach Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości 
w Poznaniu i IPN Poznań (plastyczny, fotograficzny), klasy 4-7 

XI 2017- I 2018 r. 

XI 2017- II 

2018 r 

K. Winiarska 

25. 
„Polak Mały”- zajęcia o barwach narodowych 
 (puzzle + film) 

IV- V 2018 r. 
wychowawcy  

klas 1-2 

26.  Kolorowanki niepodległościowe na bieżąco 
nauczyciele 

świetlicy 

27. „Gala Bohatera Niepodległościowego”- wystawa (plakat) 
 14-25.05. 2018 r.  

  grudzień 2018/sty-
czeń 2019 r. 

K. Winiarska 

R. Nawrocka 

28. Nauka piosenek patriotycznych na bieżąco 

B. Bobkiewicz 

B. Łuczak 

A. Walczak 

29. 
„Lekcja ze znaczkiem pocztowym”, dla klas 3-4  
(związki z Niepodległością) 

wg odrębnych 

ustaleń 

K. Winiarska 

wychowawcy  

klas 3-4 

30. Teatrzyk kukiełkowy („Wóz Drzymały”) 
wg odrębnych 

ustaleń 

K. Winiarska 

dyrekcja 

31. Lekcje tematyczne - współpraca ze Stowarzyszeniem „Gniazdo” jak wyżej K. Winiarska 

32. „Dla Niepodległej - walczymy fair play”- szkolny turniej sportowy V-VI 2018 r. 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

33. Apel niepodległościowy dla społeczności uczniowskiej 
IV 2018 r. 

IV 2019 r. 

K. Winiarska 

R. Nawrocka 

 

 

(Dopuszcza się wprowadzenie drobnych zmian w harmonogramie zakładanych działań, wynikających  

z przyczyn niezależnych od koordynatora projektu, np. związanych z terminami konkursów zewnętrznych) 

http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/411-lapbooki?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/projekty1/53-nasza-niepodlegla-ojczyzna/493-udzial-obchodach-rocznic
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/projekty1/53-nasza-niepodlegla-ojczyzna/493-udzial-obchodach-rocznic
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/aktual/487-konstytucja-3-maja-audycja
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/aktual/487-konstytucja-3-maja-audycja
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/aktual/487-konstytucja-3-maja-audycja
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/414-gify-powstancze?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/414-gify-powstancze?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/414-gify-powstancze?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/420-orly-powstania-wielkopolskiego?Itemid=
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/aktual/462-wyniki-konkursu-fotograficznego?hitcount=0
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/start/14-aktualnosci/502-1c-symbole-narodowe
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/projekty1/53-nasza-niepodlegla-ojczyzna/491-wystawa-edukacyjna
http://www.sp5.gniezno.pl/index.php/component/content/article/53-projekty/nasza-niepodlegla-ojczyzna/475-teatrzyk-kukielkowy-w-sp-5?Itemid=

