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Cele projektu
Nasza Niepodległa

• Celem projektu było zaangażowanie uczniów,
i społeczności lokalnej w realizację oraz udział
rocznicowych odrodzenia Polski. Poszerzenie i
wiedzy na temat dróg prowadzących
niepodległości, kształtowanie postaw patriotycznych
i obywatelskich, umacnianie poczucia dumy
w społeczności lokalnej. Budowanie wśród uczniów
odpowiedzialności za losy państwa i narodu,
samodzielności i kreatywności oraz umiejętności
i zaangażowania we wspólne działania.

Cele projektu
Nasza Niepodległa

uczniów, ich rodzin
w obchodach
ugruntowanie

Polskę do
patriotycznych

dumy narodowej
uczniów postaw

narodu, rozwijanie
umiejętności planowania



Działania projektowe

Uroczysty apel z okazji 
Święta Konstytucji 3 Maja zainaugurował 

obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę
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Dzień Papieski nawiązywał do treści 
patriotycznych
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Poruszano tematykę 
niepodległościową 
i patriotyczną na 

lekcjach oraz zajęciach 
pozalekcyjnych

• Język polski

• Historia i wiedza o społeczeństwie

• Muzyka

• Plastyka

• Zajęcia artystyczne

• Lekcje wychowawcze

• Koło dziennikarskie

• Chór szkolny

• Koło historyczne

• Spotkania SU
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W każdej klasie uczniowie 
wykonali okolicznościowe 

gazetki ścienne



Odbyły się konkursy  

� Pocztówka okolicznościowa

� Konkurs literacki na wiersz – „Dla Niepodległej”

� Turniej wiedzy historycznej – „Droga do niepodległości”

� Portrety wybitnych Polaków

� Album dotyczący miejsc w Poznaniu związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919

� Kartka patriotyczna na 100-lecie odzyskania niepodległości i życzenia dla Polski

� Konkurs Pieśni Patriotycznej

Odbyły się konkursy  

„Droga do niepodległości”

Album dotyczący miejsc w Poznaniu związanych z Powstaniem Wielkopolskim 1918/1919

lecie odzyskania niepodległości i życzenia dla Polski



Konkurs literacki na wiersz patriotyczny
„Dla Niepodległej”

• I m-ce: Konrad Smoliński, kl. VI b

• II m-ce: Kamila Kaczmarek, kl. IV b

• III m-ce: Igor Jacolik, kl. IV b

• Wyróżnienia:

• Filip Tołysz, kl. IV b

• Julia Rosada, kl. V b

Nagrodzone prace zostały opublikowane w specjalnym wydaniu 
gazetki szkolnej poświęconej obchodom 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości.
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lecia odzyskania 



Konkursy literackie
„Życzenia dla Polski”

Wyróżnienia

•Marta Pachciarek kl. IV b

•Małgorzata Kryścio kl. IVc

•Weronika Promińska kl. IVc

Udział w konkursie ogólnopolskim
„Moja Niepodległa za 20 lat” 

Projekt międzyklasowy „Nasza duma – Polska”

•Uczniowie klas VIa i VIb przygotowali plakaty
prezentujące osoby, miejsca, symbole, z których są dumni
jako Polacy. Prace można oglądać w sali nr 14.



Turniej wiedzy historycznej 
„Droga do Niepodległości” 

• Rywalizacja przedstawicieli klas 

IV i V w roku szkolnym 

2017/2018

I m-ce klasa Vc

II m-ce klasa IVd

III m-ce klasa Vb



Konkurs plastyczny
„Portrety wybitnych Wielkopolan”

w kategorii Józef  Piłsudski

• I miejsca nie przyznano

• II miejsce ex aequo: Katarzyna Nowak 8d  i  Eryk 
Kossowski 8a

w kategorii Hipolit Cegielski

• I miejsca nie przyznano

• II miejsce ex aequo: Michalina Jendryke 8c i  Bartosz 
Rzyski 3a (gimnazjum)

w kategorii Ignacy Jan Paderewski

• I miejsca nie przyznano

• II miejsce ex aequo:  Aleksandra Czarniecka 8b i 
Antoni Małecki 7b

w kategorii Edward Raczyński 

• I miejsce - Róża Fengler 8a

Konkurs plastyczny
„Portrety wybitnych Wielkopolan”

w kategorii Emilia Szczaniecka 

• I miejsce - Adam Machoj 7b 

w kategorii Roman Dmowski

• I miejsce - Mikołaj Wejman 7a  

w kategorii Karol Marcinkowski  

• I miejsce - Fabian Szwanz 8b 

w kategorii Klaudyna Potocka 

• Wyróżnienie: Martyna Radaj 8b, Aleksandra Dratwa 
8b

w kategorii Tytus Działyński

• Wyróżnienie: Wiktoria Kaźmierowska 8b, Aleksandra 
Hau 8b

W kategoriach: Klaudyna Potocka, Dezydery Chłapowski, Tytus 
Działyński nagród nie przyznano.



Konkurs plastyczny – Miejsca w 
Poznaniu związane z Powstaniem 

Wielkopolskim 1918/1919

Konkurs – wykonanie albumu - klasy IV-VI

• I m-ce Mateusz Talarowski IVc

• II m-ce ex aequo: Aniela Piotrowska VIc,

Michał Mączkowiak IVc



Konkurs Pieśni 
Patriotycznej

• I m-ce ex aequo: Zuzanna Gałka, 

Anna Jindra, Antonina Pieczyńska

• II m-ce: Beata Plackowiak

• III m-ce: Maria Kromólska



Ukazało się specjalne 
wydanie gazetki szkolnej



Uczniowie naszej szkoły wzięli udział 
w konkursie międzyszkolnym „Escape room” 
na temat Powstania Wielkopolskiego 1918
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Podczas spotkań koła historycznego 
uczniowie wykonali oś czasu 

„Dzieje Polski” - dla najmłodszych 
uczniów naszej szkoły



Uroczystość z okazji 
100-lecia odzyskania 

niepodległości przez Polskę

– kończy uroczyste obchody
odzyskania niepodległości
przez państwo polskie po
okresie niewoli i zaborów
oraz projekt szkolny „Nasza
Niepodległa”.



Najważniejszym efektem 
realizacji projektu 

„Nasza Niepodległa” 
jest szacunek uczniów dla 

dokonań naszych przodków, 
ich przywiązanie do tradycji i 

historii Polski.



Projekt „Nasza 
Niepodległa”

• Nauczyciele realizujący projekt: 
Andżelika Barańska, Kinga Berdysz, 
Alicja Borowczyk, Wiesława Jechalke, 
Ewa Kalinowska, Katarzyna Matelska, 
Barbara Skoczylas, Marcin Sobiech, 
Aldona Soboń, Danuta Staniszewska, 
Wojciech Walkowiak

• Koordynator projektu: 
Ewa Kalinowska


