
Temat wydarzenia:                                                                                                     
Projekt edukacyjno-wychowawczy „Kiedy myślę -  Polska…?” 
Nazwa Szkoły: 
 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchowoli 
Imię i nazwisko dyrektora szkoły:  
Małgorzata Borkowska 
Osoby odpowiedzialne merytorycznie za treść i przebieg projektu:  
Joanna  Walczak, Jolanta  Kusy,  Krystyna  Drożdżal. 
 
Opis wydarzenia:  
       Głównym celem projektu edukacyjno-wychowawczego „Kiedy 
myślę -  Polska…?” stało się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie               
o sposoby wyrażania patriotyzmu w otaczającej nas rzeczywistości. 
Właśnie dlatego jesienne miesiące obfitowały w tego typu 
wydarzenia.  

20.10.2017r. uczniowie klas I-III wybrali się na Cmentarz 
Parafialny  w Osieku w celu złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na 
Grobie Nieznanego Żołnierza.  



 W dniu 09.11.2017r.odbyła się wycieczka do Jednostki Wojskowej  
w Nowej Dębie. Dzieci zwiedzały Ośrodek Szkolenia Poligonowego 
Wojsk Lądowych. Przez wysokiego rangą oficera w ciekawy sposób 
omówione zostały rekwizyty zgromadzone w izbie pamięci. 
Zostaliśmy zapoznani z zadaniami jakie współcześnie wykonuje 
zawodowe wojsko. Poznaliśmy umundurowanie  i wyposażenie 
żołnierza zawodowego. Na terenie jednostki mieliśmy możliwość 
obejrzenia sprzętu wojskowego z okresu II wojny światowej. 
Największymi atrakcjami były: możliwość wejścia do czołgu, 
manipulowanie moździerzem oraz odgłosy wystrzałów 
dobiegające z poligonu, gdzie odbywały się ćwiczenia wojskowe. 
Mieliśmy możliwość obserwacji przygotowań związanych                          
z obchodami rocznicy odzyskania niepodległości na Placu Defilad. 
 



 Kolejnym wydarzeniem patriotycznym były akademie:                                                
z okazji Święta Niepodległości pod hasłem „Uwieziony ptak …” 
oraz  Ślubowanie klasy pierwszej.                                                                                            
Podczas tych uroczystości uczniowie z dumą w postawie na 
baczność zaśpiewali Hymn Polski- „Mazurek Dąbrowskiego ”, 
oraz z powagą wysłuchali montażu słowno muzycznego 
przygotowanego przez uczniów klas starszych. Głównym celem 
takich spotkań jest  kształtowanie miłości  do kraju ojczystego, 
jego kultury , tradycji oraz poznanie symboli narodowych i 
historii  naszego państwa.  



13.11.2017r. odbyła się w naszej szkole żywa lekcja historii 
 z udziałem klas młodszych. Pan Paweł Krakowiak przedstawiciel 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych AVITO VIVIT HONORE 
 w ciekawy sposób opowiadając o okresach historycznych Polski 
prezentował wystawioną wcześniej broń i strój rycerski oraz 
umundurowanie żołnierza z okresu II wojny światowej.  
Najciekawszym momentem spotkania była możliwość dotknięcia                                 
i przymierzenia zgromadzonych rekwizytów. Dzięki temu uczniowie 
mogli poczuć się jak prawdziwi żołnierze zapoznając się z elementami 
stroju oraz wyposażeniem gotowych do walki Polaków. Dzieci 
przymierzały nakrycia głowy, oglądały broń.   
 



 Dzień 11.12.2017r. przebiegał pod hasłem „Polska- moja Ojczyzna”. 
Został zorganizowany we współpracy z agencją szkolno-przedszkolną 
LUPUS. Odbyły się w tym dniu testy, konkursy wiedzy o Polsce i 
symbolach narodowych, w których uczniowie wykazali się dużą wiedzą. 
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Na 
koniec uczniowie zrobili sobie fotografie wcielając się w rolę 
sanitariuszki lub powstańca. Wykonali także prace plastyczno –                                              
t                                                               techniczne na powyższy temat.  
 



Dzięki udziałowi w tego typu  
projektach nasi uczniowie  
Rozwijają  poczucie  
przynależności narodowej,  
kształtują pozytywne postawy  
i stają się Małymi Patriotami.  
Różnorodność sytuacji  
edukacyjnych o charakterze  
patriotycznym   w dużej mierze  
przyczyniła się do łatwego  
zapamiętania potrzebnych  
treści. Dzieci wiedzą, jak nazywa 
 się nasz kraj i jego stolica, 
 rozpoznają symbole narodowe.  
Doskonale współodczuwają naszą  
tożsamość narodową i są  
świadome postaw obywatelskich. 
 Udało się zrealizować cel projektu 
 – doświadczyć dumy z tego, że  
jesteśmy Polakami. 
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