BO WARTO

RAPORT z realizacji wydarzenia
rocznicowego

pamiętać

na temat wybranej rocznicy historycznej
realizowanej w ramach projektu ”BO WARTO pamiętać…”

Dane rejestracyjne
Reprezentowana placówka (nazwa, adres)

1.

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach
ul. Równoległa 5, 44-264 Jankowice
Zespół organizatorów:

imię

Lp.

nazwisko

1.

Aleksandra

Niewelt

2.

Iwona

Dziadek-Czarnecka

3.

Elżbieta

Naparstek

4.

Katarzyna

Szymik

5.

Barbara

Urbanek
Opiekun

Iwona
2.

Dziadek-Czarnecka

Data i miejsce wydarzenia
25-29 kwiecień 2016r. - Szkoła Podstawowa im. S. Staszica w Jankowicach

3.

Ilość osób biorąca udział w wydarzeniu
cała szkoła – ok. 360 osób

4.

Rodzaj wydarzenia i nazwa upamiętnianej rocznicy
Tydzień Obchodów Stanisława Staszica

5.

Zakres wydarzenia (np. szkolny, miejski, powiatowy itp.)
szkolny

Opis wydarzenia – należy podać temat, cele, krótko opisać zrealizowane spotkanie –
max. 3000 znaków
Do drugiej części programu „Bo warto pamiętać” wybraliśmy postać, która jak to pięknie
określił drugoklasista „ mieszka w naszej szkole”, czyli patrona naszej szkoły Stanisława
Staszica. Pierwsze działania zostały podjęte już na początku drugiego semestru, kiedy to na
szkolnym korytarzu pojawiła się gazetka o Staszicu i miejscach, które są związane z tą
postacią. W 36. numerze szkolnej gazetki „Słówka” pojawił się artykuł a ostatni tydzień
kwietnia w całości został poświęcony naszemu patronowi.
6.

Poniedziałek – zadaniem uczniów było zrobienie sobie zdjęcia lub selfie ze Staszicem. Po
szkolnych korytarzach wędrował dostojnie Staszic – w tę rolę wcielił się przewodniczący

Konkurs na organizację wydarzenia rocznicowego w ramach projektu ”BO WARTO pamię tać …” – RAPORT

str. 1

Samorządu Uczniowskiego – i zachęcał do robienia sobie z nim zdjęć. Na ścianach
porozwieszane były portrety patrona, które również można było wykorzystać do
fotografowania.
Wtorek – dopisała pogoda i wszyscy uczniowie, z uśmiechami na twarzach, ruszyli
w barwnym korowodzie świętując nadchodzącą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Oczywiście nie mogło zabraknąć akcentów związanych ze Staszicem. Odśpiewano hymn
szkoły „Spod znaku Staszica jesteśmy” oraz inne pieśni patriotyczne.
Środa – klasy młodsze spotkały się z miejscową pisarką, której bliskie są hasła głoszone
przez naszego działacza oświeceniowego. Uczniowie klas starszych zobaczyły
przedstawienie o życiu Stanisława Staszica.
Czwartek – to sprawdzian wiedzy o Stanisławie Staszicu. Uczniowie klas starszych pisali
test, w czasie którego mogli wykorzystać wiedzę, którą nabyli w poprzednich dniach, m. in.
chodząc po schodach, które na ten czas zmieniły się w ściągi z ważnych dla historii Polski
dat. Młodsi udzielali się plastycznie wykonując, różnymi technikami, portret Staszica.
Piątek – w ciągu całego tygodnia uczniowie w klasach tworzyli łańcuchy. Powstały
kilkunastometrowe łańcuchy biało – czerwone, które oplotły wszystkich w trakcie
zgromadzenia na auli szkolnej. Zaś celem tego spotkania było przeprowadzenie konkursu
„Kocham Cię Polsko”. Klasy pierwsze udzielały odpowiedzi poprzez podnoszenie tabliczek
TAK, NIE. Odpowiadały na pytania typu: Czy Warszawa jest stolicą Polski? Drugoklasiści
recytowali wiersz Władysława Bełzy „Kto ty jesteś?” zaś ich starsi koledzy dopasowywali
tytuł legendy do miasta, z którym jest ona związana. Uczniowie klasy czwartej bawili się
w głuchy telefon /hasło wejściowe – Śląsk; hasło końcowe – Polska/. Dla klas piątych
zostały przygotowane kalambury a szóstoklasiści licytowali swoje odpowiedzi, na wzór
programu telewizyjnego.
Prawdziwym hitem okazały się wydarzenia w ostatnim dniu świętowania. Uczniowie klasy
VI a zgodnie ze staszicowską ideą „uczymy się dla życia, nie dla szkoły” zorganizowali
prawdziwy festiwal zawodowy. Przygotowali warsztaty poligraficzne, tkackie, kaletnicze
w trakcie, których pod ich czujnym okiem wszyscy uczniowie i nauczyciele szkoły mogli
wykonać pieczątki ze swoimi inicjałami, tkali gobeliny oraz wykonywali torebki.
Szóstoklasiści przygotowali również chwilę relaksu dla wytrwałych „zawodowców”. Po
pracy można było łowić ryby. Wędkarstwo oczywiście najbardziej przypadło do gustu
chłopcom.
7.

Jakiego rodzaju zajęcia/aktywności były podejmowane przez dzieci?
Dzieci podejmowały bardzo różnorodne aktywności w czasie obchodów Dni Staszica.
 Poniedziałek- selfie ze Stanisławem Staszicem, dzieci robiły sobie zdjęcia, najlepsze
zostało nagrodzone w ostatnim dniu obchodów
 Wtorek – barwny korowód ulicami wokół szkoły, dzieci śpiewały piosenki związane
z obchodami majowymi, a także hymn naszej szkoły: „Spod znaku Staszica
jesteśmy”, wykonały chorągiewek, kotylionów kwiatów
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 Środa – dla klas I-III spotkanie z miejscową pisarką panią Reginą Sobik – dzieci miały
możliwość posłuchania i zaprezentowania wierszy i opowiadań; klasy IV-VI –
wysłuchały przedstawienia na temat życia S. Staszica przygotowanego przez klasę
VI b
 Czwartek- dzieci starsze mogły sprawdzić się pisząc test o Staszicu, zaś młodsze
tworzyły portret Staszica
 Piątek- w międzyklasowym konkursie wiedzy o Polsce, dzieci rywalizowały ze sobą
a jednocześnie integrowały się odpowiadając wspólnie na pytania, czy też
rozwiązując zadania; uczniowie klasy VI przygotowali stanowiska dawnych
rzemieślników
8.

Jakie efekty osiągnięto podczas realizacji wydarzenia? – max. 800 znaków
Efektem działań było:
1. zaangażowanie całej społeczności szkolnej w działania
2. rozbudzenie poczucia przynależności do społeczności
3. zwiększenie wiedzy na temat patrona szkoły
4. połączenie treści regionalnych z historycznymi

Projekt współfinansuje
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