NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOROSZCZY
9-10.11.2015 r.

 DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI
W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w Zespole Szkół
w Choroszczy 9 listopada 2015 r. po raz drugi odbyła się gra edukacyjna pt.
„DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI”.
Wzięły w niej udział 3-osobowe
zespoły reprezentujące uczniów III
klas gimnazjum. W trakcie zabawy
uczestnicy
dotyczącą

wykazali
okresu

się

wiedzą
walki

o niepodległość Polski, znajomością
biogramu Józefa Piłsudskiego oraz
pieśni legionowych. Na terenie szkoły
zostały rozmieszczone punkty ilustrujące
drogę

Polaków

do

niepodległości,

w każdym z nich drużyny wykonywały
różnorodne zadania m.in. rozwiązywały

quiz pt.

„Co ty wiesz o marszałku?” i „Krzyżówkę

niepodległościową”, rozpoznawały obrazy przedstawiające epizody z okresu kształtowania się granic Polski,
z rozsypanych wersów układały pieśni legionowe. Gra
przebiegała w atmosferze zabawy i rywalizacji. Była
również okazją do pogłębienia wiedzy związanej
z okolicznościami odzyskania niepodległości przez
Polskę oraz swoistą lekcją patriotyzmu.
Wyniki gry edukacyjnej:
I miejsce – klasa III C – 35 p.
Aleksandra Dąbrowska, Szymon Leszczyński, Krzysztof Radłowski
II miejsce – klasa III B – 34 p.
Bartłomiej Klimaszewski, Kacper Chańko, Krzysztof Polak
III miejsce – klasa III A – 25 p.
Anna Pogorzelska, Karolina Pogorzelska,
Jakub Żółkowski
IV miejsce - klasa III D – 20 p.
Aleksandra Bogusz, Rafał Marcinkiewicz, Filip
Zatorski

 PLAKAT NIEPODLEGŁOŚCIOWY
Wykonaniem plakatu o tematyce związanej
z Narodowym Świętem Niepodległości zajęli
się uczniowie klas II gimnazum. Plakaty,
które napłynęły na konkurs promują treści
patriotyczne,

zachęcają

do

uroczystego

świętowania rocznicy odzyskania niepodległości, pokazują że młodzi ludzie są
świadomi swojej tradycji narodowej.
Osoby nagrodzone w konkursie „Plakat niepodległościowy”:
I miejsce - Marta Gryg i Magda Kozłowska kl. II C - 11p.
II miejsce - Paulina Bezubik kl. II A, Łukasz Sidorowicz kl. II C – 10 p.
III miejsce – Adrian Żurawski kl. II A – 9 p.

 NASZA OJCZYZNA- QUIZ HISTORYCZNY
Uczniowie klas VI szkoły podstawowej sprawdzili wiedzę na temat dziejów
naszej ojczyzny rozwiązując quiz historyczny. Szóstoklasiści wykazali się
znajomością najważniejszych wydarzeń i postaci z historii Polski. O ich
patriotycznej postawie świadczy również wiedza na temat polskich symboli
narodowych. Wszystkim uczestnikom zabawy gratulujemy, najlepsze wyniki
uzyskali:
I miejsce - Katarzyna Markowska VI a – 11 p.
II miejsce - Amelia Szumska VI b – 8 p.
III miejsce – Aleksandra Ambrożewicz VI b – 5 p.
Agata Roszkowska VI a –5 p.

 LAURKA DLA POLSKI
Przepiękne laurki z okazji święta Polski namalowali uczniowie klas IV szkoły
podstawowej. Nie zabrakło na nich kwiatów i kolorowych serduszek,

dominowały przede wszystkim treści
patriotyczne. Czwartoklasiści wyrazili
radość i dumę z tego, że są Polakami
i żyją w niepodległej Polsce.

Nagrodzone prace:
I miejsce – Martyna Popko IV c – 12 p.
II miejsce – Magadalena Gosk IV a – 10 p.
III miejsce – Oliwia Rutkowska IV c – 9 p.
 KARTKA URODZINOWA
Uczniowie klas V szkoły podstawowej zaprojektowali kartki
urodzinowe z okazji narodzin niepodległej Polski po 123
latach niewoli. Kartki wypełniły treści patriotyczne i życzenia
składane Ojczyźnie w dniu jej świętą. Wszystkie
zachwycają,

a

na

szczególne

wyróżnienie

prace

zasłużyli

następujący uczniowie:
I miejsce – Bartek Ambrożewicz Vc – 12 p.
Kacper Ambrożewicz V c – 12 p.
II miejsce – Maja Łazarska i Zuzanna Bajer V b – 10 p.
III miejsce – Michalina Gajewska i Dominika Łukaszewicz V b – 8 p.

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!
Nauczyciele historii: Beata Jabłońska, Ewa Zalewska, Dariusz Bielawski

