W ramach Roku dla Niepodległej – w obecnym roku szkolnym - odbyły się następujące działania:



Uroczysta akademia w wykonaniu uczniów klas IV (listopad 2017) - Gdy pytasz mnie, czym
ojczyzna jest, odpowiem… W krótkim programie artystycznym zostały przedstawione trudne
losy naszej ojczyzny. Całość wypełniła nie tylko narracja mająca na celu przywołanie trudnej
drogi do wolności, ale i wiersze z kanonu literatury patriotycznej. Podkreślono rok, który ma
wymiar symboliczny - 100 lat niepodległej Polski. W akademii wzięła udział społeczność
szkolna wraz z nauczycielami i Dyrekcją.



Kto Ty jesteś? Polak mały! Uczestnictwo uczniów klas 0 i II wraz z wychowawcami w lekcji
muzealnej zorganizowanej przez Muzeum Niepołomickie



II Szkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej zorganizowany przez świetlicę szkolną w dniu 14
listopada 2018 r. Kandydaci mieli możliwość zaprezentowania wybranego przez siebie

utworu, nawiązującego do tematyki patriotycznej, występując solo lub w zespołach.
Z ust najmłodszych wybrzmiały najpiękniejsze polskie pieśni, które sławiły miłość do
Ojczyzny. Niektórzy uczestnicy przygotowali własny akompaniament – zagrali na
skrzypcach, gitarze, a nawet akordeonie. Zwrócono także uwagę na charakteryzację
wykonawców, którą stanowiły nieprzypadkowe stroje. Pośród odświętnej klasyki,
pojawiły się także ubrania harcerskie, z motywami ludowymi lub zawierające barwy
narodowe. Całość była pięknym uwieńczeniem święta – przygotowaniem do okrągłej
rocznicy.


Tydzień Patrona Szkoły (29.01- 2.02.2018 r.) Z racji powiązania naszej szkoły z

Wincentym Witosem - postacią, dla której kwestia niepodległej, wolnej Polski była
sprawą priorytetową, a tym samym, by rzetelnie uczcić patrona w dniu święta,
społeczność szkolna wraz z nauczycielami odpowiedzialnymi za poszczególne
działania,

podjęła

szereg

inicjatyw

związanych

z

kształtowaniem

postaw

patriotycznych i szerzeniem wiedzy dotyczącej naszego rodzimego kraju. Należały do
nich, m.in.: uroczysta akademia poświęcona patronowi, pokaz tańców ludowych w
wykonaniu uczniów klas I-III, koncert pieśni ludowych w wykonaniu pań z Koła
Gospodyń Wiejskich w Woli Batorskiej, ekspozycja poświęcona patronowi szkoły,
konkurs multimedialny dotyczący sylwetki Witosa, konkurs literacki o zabarwieniu
historycznym, osadzony w realiach, w których żył Witos (Moje spotkanie z
Witosem),lekcje dotyczące działalności patriotycznej i życia Witosa, które zostały
przeprowadzone na godzinach wychowawczych.



Wycieczka uczniów klasy Ia oraz IVd do Muzeum Galicyjskiego (Nowy Sącz) zwiedzanie
wystawy pt.: Moja Niepodległość. Uczniowie wraz z opiekunami mieli okazję poznać drogę
do niepodległości naszej Ojczyzny, a także rolę jaką odegrał w niej patron naszej szkoły.

Udział wybranych uczniów naszej szkoły w historycznym gminnym konkursie
wiedzy o Marszałku Piłsudskim zorganizowanym przez Szkołę Podstawową w
Zagórzu, którego celem było propagowanie treści i postaw patriotycznych, a także
faktów związanym z postacią wodza. Uczennica klasy IV c – Julia Brzezińska
zdobyła I miejsce w kategorii klas IV-V.

