MAJOWY TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W CHOROSZCZY
06.-13.05.2018 R.
Wzorem lat ubiegłych tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej postanowiliśmy uczcić poprzez zorganizowanie
w szkole tygodnia patriotycznego.
W ramach „Majowego tygodnia patriotycznego” odbędą się:
 KONCERT CHÓRU POD DYREKCJĄ JERZEGO TOMZIKA
06.05.2019 r.
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Tobie śpiewamy Ojczyzno - regulamin
Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych
i uczczenie kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:
- popularyzowanie wśród uczniów szkoły postaw patriotycznych,
- zainteresowanie dzieci pieśniami patriotycznymi,
- integracja klas poprzez „zdrową” rywalizację.
Zasady konkursu są następujące:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 SP oraz 3 PG,
- uczniowie każdej klasy przygotowują pod kierunkiem nauczyciela
wychowawcy jedną pieśń patriotyczną, którą wykonują zbiorowo,
- losowanie pieśni odbywa się miesiąc wcześniej, a jej wokalne dopracowanie
pod względem intonacyjnym czy rytmicznym ma miejsce na lekcjach
wychowawczych (po zrealizowaniu zaplanowanego tematu lekcji),
- dyplomy otrzymują klasy, które zajęły miejsca od 1 do 3,
- klasy zajmujące miejsca 1, 2 i 3 otrzymują karty niepytajki,
- wszystkim uczestnikom zostaną wpisane pochwały do zeszytów uwag.
Komisja konkursowa oceniając występy bierze pod uwagę:
- muzykalność i warunki głosowe,
- interpretację utworu,
- wrażenie artystyczne,
- zaangażowanie wszystkich uczniów,
- strój patriotyczny,
- pieśni będą oceniane w 2 kategoriach – klasy 4-6 SP oraz 7, 8 SP i 3 PG.

 PLSKIE PIEŚNI PATRIOTYCZNE - LEKCJE WYCHOWAWECZE
W ramach tygodnia patriotycznego uczniowie naszej szkoły przeprowadzą
lekcje wychowawcze poświęcone polskim pieśniom patriotycznym, ze
szczególnym uwzględnieniem roli hymnu państwowego.
 DZIEŃ FLAGI – KONKURS NA PATRIOTYCZNY WYSTRÓJ
SZKOŁY
Konkurs na patriotyczny wystrój szkoły - regulamin
Cel główny konkursu to uczczenie kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3
Maja oraz Święta Flagi poprzez przygotowanie patriotycznego wystroju sal
lekcyjnych.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:
- popularyzowanie wśród uczniów szkoły postaw patriotycznych,
- zainteresowanie dzieci symbolami narodowymi,
- integracja klas poprzez „zdrową” rywalizację.
Zasady konkursu są następujące:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-8 SP oraz 3 PG,
- uczniowie każdej klasy przygotowują pod kierunkiem nauczyciela
wychowawcy dekorację sali zawierającą treści patriotyczne, symbole narodowe,
informacje związane z rocznicą uchwalenia konstytucji, polskimi patriotami,
-

sale oceniane są przez komisję w 5 dniu „Majowego tygodnia

patriotycznego”,
- dyplomy otrzymują klasy, które zajęły miejsca od 1 do 3,
- klasy zajmujące miejsca 1, 2 i 3 otrzymują karty niepytajki,
- wszystkim uczestnikom zostaną wpisane pochwały do zeszytów uwag.
Komisja konkursowa oceniając występy bierze pod uwagę:
- estetykę wykonania,

- walory artystyczne,
- zawarte treści patriotyczne i narodowe,
- sale będą oceniane w 2 kategoriach – klasy 4-6 SP oraz 7, 8 SP i 3 PG.

Zapraszamy do udziału!!!

