SPRAWOZDANIE
z podjętych działań w ramach ubiegania się o
CERTYFIKAT „Szkoła Wierna Dziedzictwu”
w roku szkolnym 2016/2017

1. Konkurs plastyczny „Kartka dla Powstańca”
Dnia 27 września 2016 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny "Kartka dla
Powstańca", zorganizowany przez p. Katarzynę Żywno, który cieszył się dużą popularnością
wśród uczniów naszej szkoły. Bardzo raduje fakt, iż prace konkursowe oddało aż 54 uczniów.
Dzięki temu, tablice umieszczone na głównym szkolnym korytarzu, zostały wypełnione przez
piękne, patriotyczne kartki, odznaczające się oryginalnością i pomysłowością wykonania.
Wzrok oglądających przykuwał różnorodność zastosowanych w nich materiałów i technik
plastycznych. Dzięki uczestnictwu w konkursie uczniowie przybliżyli sylwetkę Patrona
Szkoły, historię Powstania Warszawskiego oraz znajomość barw narodowych i symboli
powstańczych.
2. Dzień Patrona Szkoły
Dnia 27 września 2016 roku poprzez montaż słowno - muzyczny dzieci przedstawiły
działalność organizacji Szare Szeregi, podkreślając wartość bohaterstwa, patriotyzmu i
przyjaźni w życiu człowieka. Niezwykłych emocji dostarczył zgromadzonym występ p. Ewy
Soliwody, która wykonała wzruszającą pieśń "Dziś idę walczyć mamo".
3. Zapalenie zniczy, posprzątanie grobów na cmentarzu z okresu I i II wojny światowej
W dniach 28 października 2016 r. i 5 kwietnia 2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz z
opiekunami posprzątali groby oraz zapalili znicze na cmentarzu z okresu I i II wojny
światowej
4. Wycieczka do Łomży i Drozdowa – zwiedzanie dworku szlacheckiego, w którym
dorastał kompozytor Witold Lutosławski
Dnia 7 listopada 2016 r. dzieci miały możliwość zwiedzić dworek szlachecki w Drozdowie.
Pobyt w muzeum dostarczył niezapomnianych przeżyć dzieciom. Pani przewodnik
opowiedziała o życiu rodziny Lutosławskich, która zamieszkiwała ten okazały dworek
szlachecki. To tu urodził się i dorastał słynny kompozytor Witold Lutosławski. Do tej pory,
dzieci znały go jedynie z kart podręcznika, a teraz mogły przebywać w jego domu.
5. Wykonanie przez dzieci z punktu i oddziału przedszkolnego kokard narodowych
Dnia 10 listopada 2016 roku mieszkańcy wsi Mrozy Wielkie mogli przekonać się o tym, że
przedszkolaki z naszej szkoły są prawdziwymi patriotami. W przededniu Święta
Niepodległości, dzieci wraz ze swymi opiekunkami odwiedziły ich i podarowały,
własnoręcznie wykonane, kokardy narodowe. Obdarowani nie kryli swego zaskoczenia i
wzruszenia. Nie spodziewali się, że takie maluchy poznają historię Polski i w dodatku potrafią
dzielić się swoją wiedzą i radością z innymi.
6. Przedstawienie z okazji Święta Niepodległości
Dnia 10 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły zaprezentowali krótka inscenizację
związaną z obchodami Święta Niepodległości. Nie mogło zabraknąć hymnu państwowego
oraz Pieśni szkoły.
7. Oglądanie fragmentów filmu „Pianista” Romana Polańskiego
Uczniowie klasy VI obejrzeli fragmenty filmu „Pianista”. Poprzez ten film nauczyciel języka
polskiego przybliżył uczniom postać Władysława Szmilmana.
8. Obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych
Dnia 1 marca 2017 roku na terenie naszej szkoły uczniowie wraz z opiekunami wzięli udział
w apelu upamiętniającym Żołnierzy Wyklętych. Uczniowie klasy VI przybliżyli młodszym
uczniom historię polskiego powojennego podziemia niepodległościowego i
antykomunistycznego.
9. Rekolekcje Wielkopostne – przybliżenie sylwetki Patrona Szkoły
Dnia 31 marca 2017 roku uczniowie w ramach Rekolekcji Wielkopostnych oglądali film
„Grupy Szturmowe Szare Szeregi”, wykonali plakaty związane z postaciami organizacji Szare
Szeregi, rozwiązywali krzyżówkę oraz prezentowali swoje prace na forum szkoły.
10. Pamiętamy. Katyń 1940. Smoleńsk 2010
Uczczenie minutą ciszy pamięci ofiar Katynia i Smoleńska.
11. Wykonanie flag biało - czerwonych
Uczniowie w ramach zajęć świetlicy wykonali biało – czerwone flagi.
12. Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
W Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich uroczystości związane z
Trzeciomajowym świętem odbyły się 10 maja. Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły,
wszyscy uczniowie, w odświętnych strojach, zgromadzili się na sali gimnastycznej, gdzie
obejrzeli krótką część artystyczną poświęconą rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po
odśpiewaniu Pieśni Szkoły i hymnu państwowego, zaopatrzeni we własnoręcznie wykonane,
biało -czerwone chorągiewki, uczestnicy w towarzystwie przybyłych gości, w pochodzie
przemaszerowali przez Mrozy Wielkie. Chociaż pogoda w tym dniu przypominała raczej
Święto Odzyskania Niepodległości, przypadające w listopadzie, to nie przeszkadzało to
nikomu w zaprezentowaniu swojej dumy z bycia Polakiem. Biało - czerwone proporczyki
pięknie wyglądały na tle padającego śniegu, a uśmiechy i radość dzieci rozjaśniały szare,
majowe popołudnie. Na zakończenie oficjalnej części uroczystości, wszyscy jej uczestnicy
ustawili się na boisku szkolnym tak, by utworzyć napis 3 Maja.
Ciekawą formą przybliżenia dzieciom wiadomości na temat wydarzeń i postaci
towarzyszących uchwaleniu pierwszej w Europie, drugiej na świecie, Konstytucji był turniej
interaktywny przeprowadzony na platformie Kahoot. Wzięli w nim udział nauczyciele i
uczniowie, którzy korzystając z komputerów i telefonów komórkowych odpowiadali na 15
pytań związanych z Konstytucją 3 Maja. Zabawa dostarczyła niesamowitych emocji, nie tylko
wśród uczestników, ale też licznie zgromadzonej widowni. Dzięki udziałowi w konkursie
uczniowie poznali wiele ważnych faktów historycznych, nazwiska wybitnych Polaków,
wzbogacili wiedzę o nowe pojęcia, ale przede wszystkim mieli okazję wziąć udział w
nietypowej, organizowanej w szkole po raz pierwszy, formie zabawy. Uczestnicy turnieju
zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

