
  

Plan działań w projekcie 

TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY 

pod hasłem  

 

„Bądź dumny ze swojej 

historii” 

 

Czas  

 

 

Zadanie 

 

Odpowiedzialni 

Od 3.11 – 9.11  Zrobienie kotylionów na godzinach 

wychowawczych, 

 Przygotowanie gazetek/plakatów o 

tematyce patriotyczno-niepodległościowej, 

 Przygotowanie prezentacji bohatera/patrioty 

– uzasadnienie 3 argumentami i 

przedstawienie postaci dla "Ojczyzny 

ratowania", 

 koncert pieśni patriotycznych – 

przygotowanie wylosowanej pieśni. 

 

 wychowawcy klas 

 M. Brodowska,  

J. Bowżyk 

 

3.11.15 - wtorek  Radiola – informacja na temat tygodnia 

patriotycznego i przewidzianych zadań, 

 Hasła na drzwiach pracowni, schodach. 

M. Brodowska, J. Bowżyk, 

M. Konopko 

 

4 11.15 - środa 

 

 Początek publikacji na stronie szkoły zadań 

konkursowych, (codziennie, od środy do 

soboty włącznie, umieszczane będą pytania 

– zadania konkursowe. W poniedziałek 

rano, 9 listopada, uczniowie przynoszą 

odpowiedzi na kartce z danymi: imię i 

nazwisko oraz klasa. 

 Otwarcie wystawy „Bądź dumny ze swojej 

historii” na korytarzu szkolnym. 

 M. Brodowska,  

J. Bowżyk, M. Konopko 

 A. Gołdowska 

5.11.15 – czwartek  Spotkanie przedstawicieli wszystkich klas z 

Panią Teresą Ostrowską, prezeską ełckiego 

oddziału Kombatanckiego Związku Dzieci 

Wojny RP na temat: „Jak być patriotą w 

trudnych czasach” (biblioteka szkolna),  

 Przekazanie przez przedstawicieli relacji ze 

spotkania klasom na lekcjach historii. 

 

 J. Bowżyk,  

M. Brodowska, 

M. Konopko 

 



6.11.15 – piątek  noc filmowo-sportowa.  J. Bowżyk,  

M. Brodowska,  

M. Laszkowska,  

A. Omilian 

 

7.11.15 - sobota  Gra miejska pod hasłem „Śladami polskiej 

historii miasta Ełku”. 

 Publikacja ostatniego z zadań 

konkursowych 

 D. Krupińska, Koło 

Turystyczne,  

 M. Konopko 

9.11.15 – 

poniedziałek 
 Wyjście na cmentarz – porządkowanie, 

zapalenie zniczy, 

 Dostarczenie do nauczycieli historii 

rozwiązanych zadań. 

II c – M. Brodowska 

10.11.15 - wtorek  Apel (w tym dniu wszyscy uczniowie 

ubierają się w stroje apelowe i przypinają 

kotyliony),  

 podsumowanie konkursów/wręczenie 

nagród i dyplomów, 

 koncert pieśni patriotycznych, 

 rozprowadzenie gazetki patriotycznej – 

numer specjalny. 

 

M. Brodowska, J. Bowżyk, 

A. Omilian 

 


