
Przedsięwzięcia edukacyjne – 

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości –  

2017/2018 

Lp. Tytuł przedsięwzięcia Nazwa i adres szkoły Etap 

edukacyjny 

Termin 

realizacji 

Opis przedsięwzięcia 

1. Miejski konkurs na 

prezentację multimedialną 

z okazji „100. rocznicy 

odzyskania przez Polskę 

niepodległości”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40  

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

pani Katarzyna Maśnica, 

mgr Katarzyna Kaczyńska, 

mgr Aneta Nordyńska-

Cichy. 

II kwiecień - 

maj 

Uczniowie z klas IV – VII tworzą prezentację  

na jeden z poniższych tematów:  

1) Wielki Polak Józef Piłsudski;  

2) Droga ku wolności; 

3) Polacy na frontach I wojny światowej. 

Prezentacja powinna zostać wykonana  

w programie Microsoft Power Point przez 

jednego lub dwoje uczniów i zawierać nie więcej 

niż 20 slajdów. Prace konkursowe zostaną 

ocenione przez Jury. Najlepsze trzy prezentacje 

zostaną wyróżnione nagrodami. Wyniki konkursu 

i najlepsza praca zostaną opublikowane na stronie 

internetowej szkoły – organizatora konkursu: 

http://szkola28online.bytom.pl   

2. Konkurs plastyczny pn.: 

„POLSKA MÓJ 

UKOCHANY KRAJ”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Barbara Piwowarczyk,  

mgr Karolina Kandora,  

mgr Anna Franik, 

mgr Mariola Mieszko. 

I, II kwiecień Celem konkursu jest wspieranie postaw 

patriotycznych młodego pokolenia. Przeznaczony 

jest dla uczniów klas I – VII. Oceniany będzie  

w dwóch kategoriach wiekowych: 1) klasy I – III; 

2) klasy IV – VII. Odbywać się będzie w dwóch 

etapach: pierwszy etap klasowy (3 najlepsze 

prace przechodzą do drugiego etapu – 

szkolnego); drugi – szkolny. Prace muszą być 

wykonane samodzielnie, techniką plastyczną, 

płaską (malowanie, rysowanie, wydzieranka, 

wyklejanka – bez materiałów sypkich  

i plasteliny). Format prac A4 lub A3. Nagrodzone 

http://szkola28online.bytom.pl/


zostaną trzy prace (I, II, III miejsce) plus 

wyróżnienia. 

3. „TU WSZĘDZIE JEST 

POLSKA - MOJA 

OJCZYZNA” - rodzinne 

śpiewanie pieśni 

patriotycznych. Konkurs 

wokalny dla mieszkańców 

Łagiewnik.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Piotr Bibiela,  

mgr Bożena Gajda,  

dr Aleksandra Rutkowska, 

mgr Anna Kosok. 

I, II październik  Pieśni patriotyczne stanowią ważną część kultury 

narodu. Jak napisał Prezydent RP Andrzej Duda, 

„w słowach pieśni, w charakterystycznym rytmie 

i dobrze rozpoznawalnej melodii odbijają się 

dzieje Rzeczypospolitej oraz idee, które na 

przestrzeni wieków przyświecały Polakom. (…) 

pieśni patriotyczne opowiadają o postawach  

i wartościach, od których zależy dobro 

wspólnoty”. Setna rocznica odzyskania przez 

Polskę niepodległości to okazja do wspólnego 

świętowania. Dlatego zapraszamy do udziału  

w konkursie całe rodziny. Celem konkursu, który 

odbywać się będzie w formie rodzinnego 

przeglądu muzycznego, jest przypomnienie tych 

jakże ważnych dla historii Polski utworów. 

Zadaniem rodzin chętnych do wzięcia udziału  

w konkursie jest przygotowanie i zaśpiewanie  

z podkładem muzycznym jednej pieśni bądź 

piosenki o tematyce patriotycznej lub związanej  

z historią ojczyzny.  

4. Rajd rowerowy „Piękna 

nasza Polska cała”. 

Poznajmy piękno 

najbliższej okolicy – 

Rezerwat przyrody „Żabie 

doły”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Katarzyna Kaczyńska, 

mgr Mariola Mieszko. 

uczniowie 

klas VII-VIII  

wrzesień 

 

 

Trasa rajdu: SP 28 w Bytomiu – „Żabie doły”.  

W rajdzie uczestniczyć mogą chętni uczniowie 

klas VII – VIII naszej szkoły, posiadający kartę 

rowerową oraz sprawny sprzęt. 



5. „W poszukiwaniu 

symboli narodowych” – 

gra terenowa. 

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Bożena Oporek, 

mgr Anna Kosok,  

mgr Iwona Kloś. 

I maj - 

czerwiec 

Gra terenowa dla uczniów klas młodszych I – III. 

Na podstawie map, opisów, obrazków, uczniowie 

odnajdują i nazywają symbole narodowe  

i najważniejsze postacie z historii Polski.  

 

6. Konkurs dla rodzin: 

„Ciasta i ciasteczka  

w barwach narodowych”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Karolina Kandora, 

mgr Anna Szustak, 

pani Anna Giermak-

Grodzińska. 

I, II listopad  Każda klasa przygotowuje minimum 1 ciasto lub 

babeczki. Komisja konkursowa nagrodzi: 

3 najładniejsze i najsmaczniejsze wypieki. 

Następnie ciasta i ciasteczka będą sprzedawane 

by zasilić budżet Rady Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego.  

7. Konkurs miejski „Rzutem 

kostki do setnej rocznicy 

odzyskania 

niepodległości”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Agnieszka Słomka, 

II październik Konkurs zespołowy (2 – 3 osobowy) na grę 

planszową, która będzie dotyczyła setnej 

rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.  



mgr Magdalena Karcz, 

mgr Irena Kolano, 

mgr Joanna Nowak. 

8. Rajd górski po Beskidzie 

Śląskim „Łączymy 

pokolenia”.  

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Klaudia Widera, 

mgr Sabina Nigrin, 

pani Katarzyna Maśnica. 

I październik  Impreza adresowana jest do osób, które lubią 

wędrować po górach. Gra terenowa będzie 

odbywać się pod opieką przewodnika górskiego. 

Uczestnikami imprezy mogą być uczniowie klas  

I – III wraz z rodzeństwem, rodzicami, babcią, 

dziadkiem. Oprócz wspólnej wędrówki będzie 

śpiew przy ognisku, pieczenie kiełbasek, zabawa 

integracyjna.  

9. TU WSZĘDZIE JEST 

POLSKA – MOJA 

OJCZYZNA  

konkurs literacki. 

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Piotr Bibiela, 

dr Aleksandra Rutkowska. 

I, II wrzesień - 

październik 

Konkurs adresowany jest do rodzin uczniów klas 

I – VIII naszej szkoły. Zadanie polega na 

napisaniu wiersza związanego tematycznie  

z Polską, jej historią, mieszkańcami, symbolami 

narodowymi, świętem niepodległości. Każdy 

uczestnik konkursu może dostarczyć 

maksymalnie 3 utwory. Prace muszą być 

czytelne, napisane odręcznie lub na komputerze. 

Utwór nadesłany na konkurs powinien być 

wykonany samodzielnie, wcześniej 

niepublikowany i nienagradzany w innych 

konkursach. Utwór należy opatrzeć 

pseudonimem. Do pracy należy dołączyć 

zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym 

pseudonimem, zawierającą kartę zgłoszenia. 

Prace należy składać do 1 października 2018 

roku, osobiście w godzinach pracy sekretariatu, 

tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 



15.30.  

10.  100 lat wolności! 

Uroczysty koncert 

uczniów Szkoły 

Podstawowej nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu „TOBIE 

NIEPODLEGŁA …” 

Szkoła Podstawowa nr 28  

im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu 

41-909 Bytom, ul. Armii 

Krajowej 40 

Nauczyciele 

odpowiedzialni  

za realizację zadania:  

mgr Ewa Grzegorzyca,  

mgr Maria Barbara Kolasa,  

mgr Piotr Bibiela,  

mgr Bożena Gajda,  

dr Aleksandra Rutkowska, 

mgr Joanna Nowak, 

mgr Barbara Piwowarczyk, 

mgr Anna Szustak. 

I, II 8 listopada 

2018 roku 

8 LISTOPADA 2018 ROKU uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 28 im. Królowej Jadwigi  

w Bytomiu zapraszają na wyjątkowy koncert  

z okazji stulecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W programie koncertu pieśni 

patriotyczne w wykonaniu solistów, zespołów  

i chóru, utwory instrumentalne, piosenki  

z czasów legionów i drugiej wojny światowej, 

również piosenki wolnościowe, solidarnościowe.  

Nie zabraknie też tańca, utworów współczesnych 

– autorstwa nauczycieli i uczniów naszej szkoły,  

a także pięknej, patriotycznej poezji. 

Zapraszamy. 

 

 
                                                                                                                                Danuta Zemela  

                                                                                                                                                                           dyrektor szkoły  


