IX Tydzień Patrona
18 – 23 listopada 2018
Obchody Tygodnia Patrona rozpoczynamy uroczystą Mszą Świętą
w setną rocznicę bohaterskiego zrywu Orląt Lwowskich
– Patrona Szkoły Podstawowej nr 7,
w niedzielę 18 listopada 2018 roku, godz. 1100,
parafia św. Franciszka z Asyżu
W Tygodniu Patrona:

 Wystawa zdjęć związanych z realizacją projektów i działań w roku „Niepodległej”:
- Wołyń – Kostiuchnówka – „Ogień Niepodległości”;
- Lwów – wystawa zdjęć z pobytu uczniów we Lwowie w listopadzie 2018 roku;
- IV warsztaty sportowo-kulturowe Polska-Armenia;
- Wystawa z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości –
Towarzystwo Genealogiczne Centralnej Polski;
 „Czerwonym Tramwajem do Przystanku Niepodległość” - wystawa plansz
opracowanych przez Piotra Wdowiaka, poświęcona Marszałkowi Józefowi
Piłsudskiemu oraz innym polskim działaczom niepodległościowym.
 Zapraszamy nauczycieli do czytania w kąciku lwowskim – „Cała szkoła czyta
dzieciom o Orlętach”.
 W bibliotece można sprawdzić swoją wiedzę o patronie w grze komputerowej
„Orlęta Lwowskie” oraz grach planszowych m. in. „Semper Fidelis”,
„W obronie Lwowa”, a także grach wykonanych przez uczniów w ramach
konkursu szkolnego.
 Wystawa książek o Lwowie i Orlętach Lwowskich w bibliotece szkolnej.
 „Kuchnia lwowska” – na stołówce szkolnej uczniowie spróbują dań kuchni
kresowej (m. in. barszcz ukraiński, krupnik po lwowsku, prażoki z kapustą
zasmażaną, placuszki z jabłkiem).

Poniedziałek - 19 listopada
 Zajęcia nt. patrona szkoły „Orląt Lwowskich” – klasy I-III (wychowawcy).
 Dekoracje klasowe pt. „Patron naszej szkoły” – (wychowawcy).
 Złożenie kwiatów pod tablicą pamiątkową „Orlętom Lwowskim – Kresowiacy
z Łodzi”, znajdującej się w Kościele Garnizonowym pw. św. Jerzego
– godz. 1300-1500.
 Godzina wychowawcza nt. patrona szkoły „Orląt Lwowskich” – klasy IV-VIII
(wychowawcy wraz z uczniami biorącymi udział w wycieczce do Lwowa).
 IX Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie „Orlęta Lwowskie” (uczniowie z klas I-VIII)
– część historyczna (uczniowie z klas IV-VIII);
– część literacka (wiersz lub opowiadanie o Orlętach Lwowskich);
– część plastyczna – pocztówka „Orlęta Lwowskie”.
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożą kwiaty pod tablicą
upamiętniającą nadanie szkole imienia – 3 godz. lekcyjna 950-1035.
 Warta honorowa przy tablicy pamiątkowej nadania szkole imienia (przerwy).
 Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy „Dębie Pamięci”, upamiętniającym postać
majora Zdzisława Baczyńskiego, obrońcy Lwowa z 1918 roku – 3 godz. lekcyjna godz. 950-1035.
Powołanie Strażników Pamięci – Opiekunów Dębu – kl. I c.
 Zapalenie zniczy przy Pomniku Stulecia Odzyskania Niepodległości, znajdującym
się przed budynkiem szkoły.
 „Drzewko miłości Ojczyzny” – lekcja patriotyczna dla uczniów klasy I b – 2 godz.
lekcyjna 855-940.
 Zapoznanie uczniów z zabytkami dawnego Lwowa, układanie puzzli tematycznych
– zajęcia świetlicowe – 1 godz. lekcyjna 800-855.
 Konkurs pięknego czytania wierszy patriotycznych „Orlęta” dla uczniów z klas II
– 9 godz. lekcyjna 1540-1625.
 Gry i zabawy dzieci z dawnego Lwowa dla uczniów ze świetlicy – 8 godz. lekcyjna
1445-1530.

Wtorek – 20 listopada

 „Drzewko miłości Ojczyzny” – lekcja patriotyczna dla uczniów klasy I c – 2 godz.
lekcyjna 855-940.
 IX Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie „Orlęta Lwowskie” (uczniowie z klas I-VIII).
– część historyczna (uczniowie z klas IV-VIII) – 6 godz. lekcyjna 1250-1335 ;
– część historyczna – (uczniowie z klas III) – test wiedzy (wychowawcy).
 Projekcja filmów historycznych o „Orlętach Lwowskich” – klasa VI c – 4 godz.
lekcyjna 1045-1130 .
 Konkurs przyrodniczy „Czy znasz swoją Ojczyznę?” (uczniowie klas V-VI) – 8 godz.
lekcyjna 1445-1530.
 Projekcja filmów historycznych o „Orlętach Lwowskich” – klasa VI b – 6 godz.
lekcyjna 1250-1335 .
 Zajęcia dla uczniów z Polskiej Szkoły Podstawowej im. Rodu hr. Platerów
w Krasławiu na Łotwie i uczniów naszej szkoły:
- „Józef Piłsudski jako mąż stanu, przywódca państwa i człowiek” – lekcja historii;
- „Jaki znak Twój - polskie symbole narodowe”, czytanie w kąciku Orląt wiersza
W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” – lekcja języka polskiego;
- Nauka Poloneza – narodowego tańca polskiego;

Środa – 21 listopada

 Konkurs Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Pod znakiem Orła” – (uczniowie klas
IV-VIII).
 „Drzewko miłości Ojczyzny” – lekcja patriotyczna dla uczniów klasy I a – 1 godz.
lekcyjna 800-855.
 Projekcja filmów historycznych o „Orlętach Lwowskich” – klasa VI a – 3 godz.
lekcyjna 950-1035.
 Konkurs pięknego czytania wierszy patriotycznych „Orlęta” dla uczniów z klas III
– 8 godz. lekcyjna 1445-1530.
 Zajęcia dla uczniów z Polskiej Szkoły Podstawowej im. Rodu hr. Platerów
w Krasławiu na Łotwie i uczniów naszej szkoły:

- „Kodowanie dla Niepodległej” – rozwiązywanie quizów, plansz multimedialnych
oraz projekcja animacji o tematyce patriotycznej;
- Lekcja patriotyczna dla uczniów z Łotwy „Drzewko miłości Ojczyzny”;
- „Nasze Godło” – praca plastyczna;
- Lekcja języka polskiego „Znaczenie polskich symboli narodowych” część II. Różne
oblicza Ojczyzny;
- Lekcja historii „Stulecie niepodległości Polski- historia i tradycja”.

Czwartek – 22 listopada

Święto Patrona Szkoły
w setną rocznicę bohaterskiego zrywu Orląt
Lwowskich „Przyśniła się dzieciom Polska”
godz. 9.00 – klasy I-II
W programie uroczystości: podsumowanie i rozstrzygnięcie
IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie;

godz. 11.00 – klasy IIIa,b,c, IVa,b, Va,b,c,d, VIb
W programie uroczystości: część artystyczna; podsumowanie i rozstrzygnięcie
konkursów – IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie;
IV Międzyszkolnego Konkursu „Pamięci Orląt Lwowskich”.

godz. 13.00 – klasy IVc,d, VIa,c, VIIa,b,c,d, VIIIa,b,c,d
W programie uroczystości: część artystyczna; podsumowanie i rozstrzygnięcie
IX Szkolnego Konkursu Wiedzy o Patronie;

Wycieczka po Łodzi Śladami Józefa Piłsudskiego dla uczniów z Polskiej Szkoły
Podstawowej im. Rodu hr. Platerów w Krasławiu oraz zajęcia w Muzeum Tradycji
Niepodległościowych - Legionowe twarze niepodległości.

