
                      HARMONOGRAM DZIAŁAŃ I AKCJI  

                                  TYGODNIA PATRIOTYZMU 

                                    04.11. – 10.11. 2021 r. 

TERMIN AKCJA INF. 
4.11.2021 r.  
(czwartek) 

Spacer z historią niepodległości w tle. Lekcja historii w 
terenie. – wybrane klasy przejdą się ulicami Ełku i odwiedzą 

między innymi pomnik Józefa Piłsudskiego 
10:45-11:30 

 
 
 
 

Quizz Patriotyczny 

 

Klasa 4e – p. M. Cybulska – Ryciuk 
Klasa 8b – p. K. Sokołowska 
Klasa 8e – p. A. Podwojska 

 
 
 

 
 
Podczas przerw chętne osoby będą 

mogły wziąć udział w quizie 
patriotycznym.  

5.11.2021 r.  
(piątek) 

Karaoke patriotyczne oraz gra na instrumentach. 
11:30-11:45 oraz 12:30 – 12:45  

 
 

 
Pokaz polskich tańców – wytypowani uczniowie/klasy 

Zapraszamy wszystkich chętnych 
uczniów przy wejściu do szkoły klas 

4-8. 
 

 
Tego dnia uczniowie pod opieką pani 

J. Tyl i pani A. Lewandowskiej 
zatańczą Poloneza. 

8.11.2021 r. 
(poniedziałek) 

Lekcja on-line pt.: „Kilka słów o niepodległości i polskich 
symbolach narodowych” – Muzeum Historyczne w Ełku 

 9:50 – 10:35, MS Teams 

 
 

Nauczyciel prowadzący lekcję w tym 
terminie loguje się na platformie MS 

Teams. 
Udział wybrane klasy – według 

harmonogramu stworzonego przez 
dyrekcję 

 



 
Żywa lekcja historii prowadzona przez pana J. Rutkowskiego – 

prelekcja nawiązująca do wystawy pt.: „Jak to w dawnej 
szkole bywało…”  

10:45 – 11:30 

 
Wybrane klasy 4-5 – według 

harmonogramu stworzonego przez 
dyrekcję 

9.11.2021 r. 
(wtorek) 

Żywa lekcja historii prowadzona przez pana J. Rutkowskiego – 
prelekcja pt.: „Droga Polski do niepodległości 1914-1918” 

10:45 – 11:30 
 
 
 

Sonda patriotyczna - radiowęzeł 

Wybrane klasy 6-8 – według 
harmonogramu stworzonego przez 

dyrekcję 
 
 
 

Prezentacja przygotowanej przez 
uczniów sondy na temat 

patriotyzmu. 
10.11.2021 r. 

(środa) 
Tego dnia obowiązuje strój galowy! 

 
Apel z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości          

przez Polskę – film 
 

 
 

Akcja „Szkoła do hymnu” 
godzina 11:11  

 
Akcja „Kurier Polski” 

 
 

Nagranie zostanie udostępnione 
nauczycielom do wyświetlenia 

podczas lekcji. 
 
 

Wspólne odśpiewanie hymnu przez 
całą społeczność szkoły. 

 
Gazeciarze (wytypowani uczniowie) 

rozdają społeczności szkolnej 
wydanie specjalne jednodniówki – 

„Kuriera Polskiego” na temat 
odzyskania niepodległości. 

 

W dniach 4.11., 5.11., 8.11., 9.11. i 10.11. stołówka szkolna będzie 
serwowała dania kuchni staropolskiej. 


