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Opis wydarzenia:
Szkoła Podstawowa nr 9 nosi im. „Partyzantów Ziemi Kieleckiej” i przywiązuje
dużą uwagę do kształtowania postaw patriotycznych swoich wychowanków.
Projekt edukacyjny „Partyzanci- żołnierze niezłomni’ realizowany był w dniach
19-23 marca 2018 równolegle w dwóch grupach wiekowych, kl. 0-III oraz kl.IVVII . Projekt miał na celu pogłębienie refleksji dotyczącej istoty patriotyzmu,
jego typów, źródeł, świadectw.
Działania podjęte w ramach projektu:
W poniedziałek (19 marca) uczniowie kl.0-III i kl. IV-VII zapoznali się z
sylwetkami dziesięciu partyzantów z terenu województwa świętokrzyskiego
wyeksponowanymi na tablicy szkolnej. Obejrzano wystawę prac plastycznych
poświęconej tematyce walk partyzanckich (kl. IV-VII).
Uczniowie klas młodszych (0-II) tego dnia wykonywali prace plastyczne i
makiety przestrzenne (kl.III) pod hasłem „ Partyzancki dom”
Następnego dnia, we wtorek (20 marca) uczniowie kl. IV-VI oglądali
prezentację umundurowania i wyposażenia współczesnego żołnierza NATO.
Prezentację przedstawił pan Paweł Wiśniewski ( Fundacja Aktywizacji

Społecznej „Kanon”) przy wsparciu Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Rezerwy
Działającego Na Rzecz Obronności Państwa „REZERWA” w Starachowicach.
Uczniowie klas 0-III zaprezentowali wytwory swoich
technicznych na korytarzu szkolnym.

prac plastyczno-

W środę (21 marca) młodzież z klas VI i VII obejrzała film pt. „ gen. Antoni HedaSzary” a ich młodsi koledzy z klas III film pt „Ostatni żołnierze Ponurego”.
Po projekcji filmu uczniowie klas VI pod opieką nauczycieli udali się do Izby
Pamięci mieszczącej się w budynku Gimnazjum nr 1 w Starachowicach. Tam
zapoznali się bliżej z sylwetką gen. A. Hedy-Szarego i zobaczyli zgromadzone
tam pamiątki z okresu okupacji i czasów powojennych. Po Izbie Pamięci
uczniów oprowadzał p. Krzysztof Kasprzyk-nauczyciel historii w Gimnazjum
nr 1.
Czwartek (22 marca) upłynął pod hasłem „ Dzień z piosenką
partyzancką” .Uczniowie klas IV- VII, prezentowali we właściwych grupach
wiekowych,przygotowane wcześniej piosenki partyzanckie. I tak: kl. .IV
wykonywały piosenkę pt. ‘ Serce w plecaku”, kl. V-„ Deszcz jesienny deszcz’.
kl.VI- „Rozszumiały się wierzby płaczące”, Kl. VII-„ Modlitwę obozową AK’.
Trzyosobowa komisja wyłaniała jednego zwycięzcę z każdego poziomu
klasowego. Zwycięskie piosenki partyzanckie prezentowane były na forum
szkoły. Rozstrzygnięty został konkurs plastyczny. Zwycięzcy zarówno konkursu
piosenki partyzanckiej i plastycznego otrzymali pamiątkowe dyplomy.
W piątek (23 marca) uczniowie klas 0-III wykonywali piosenki partyzanckie, m.in
„ Idą, idą leśni’, „Kujawiak partyzancki’, ”Więc szumcie nam jodły piosenkę”,’
„Deszcz jesienny deszcz”.
Projekt cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem uczniów. Bardzo chętnie
brali udział we wszystkich konkursach i prezentacjach. Byli mocno
zaangażowani we wszelkie działania podjęte w ramach tego przedsięwzięcia.

