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„Patriotyzm jest w Nas”. 

Cel projektu: 

 popularyzowanie wiedzy o tematyce patriotycznej i kształtowanie poczucia silnej 

więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią  

i tradycją. 

 

 

Cele szczegółowe:  

 

 

 rozwijanie szacunku dla tradycji, własnych korzeni i dorobku narodowego; 

 popularyzowanie poezji o tematyce patriotycznej; 

 kształtowanie poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej  

z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami; 

 poszerzenie wiedzy o historii dążeń Polaków do odzyskania niepodległości wśród 

młodzieży; 

 zintegrowanie środowiska szkolnego i lokalnego; 

 propagowanie wartości patriotycznych z okazji obchodów Święta Niepodległości;  

 budowanie szacunku dla symboli narodowych; 

 dbanie o poprawność i czystość języka polskiego; 

  tworzenie pamięci historycznej w oparciu o ważne wydarzenia z historii Polski; 

 rozwijanie uzdolnień uczniów poprzez wzbogacanie warsztatu plastycznego;  

 korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych;  

 rozwinięcie w uczniach umiejętności samodzielnych poszukiwań materiałów 

źródłowych; 

 promowanie talentów młodzieży; 

 motywowanie uczniów do poszerzania wiedzy i umiejętności z zakresu technologii 

informacyjnej i historii Polski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zespół Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach  

 

Działania podjęte w Zespole Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach związane 

z uczczeniem odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Przewiduje się m.in. realizację następujących działań: 

 Konkurs na prezentację multimedialną o życiu i działalności marszałka Józefa 

Piłsudskiego. 

 Przeprowadzenie quizów wiedzy o niepodległej Polsce, w których uczestniczą uczniowie, 

nauczyciele i rodzice. 

 Kartki z życzeniami dla Polski - Zredagowanie życzeń dla Polski.  

 Akcja „Wywieś flagę”  - Przygotowanie plakatów promujących „Święto niepodległości” 

poprzez symbole narodowe. 

 Konkurs plastyczny - „Wolność w moich oczach”. 

 Nagarnie wywiadu, filmiku z osobą starszą, dzieckiem „Co to znaczy być patriotą?”. 

 Stworzenie bibliografii wierszy patriotycznych. 

 Przygotowanie materiałów niezbędnych do wykorzystania na godzinach wychowawczych 

– prezentacja multimedialna. 

 Konkurs poetycki na wiersz – „Moja Ojczyzna – Polska” . 

 

 

 

 

Podsumowanie działań: 13 listopada 2020r. 
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Konkurs na prezentację multimedialną 

Zapraszamy do udziału w konkursie na prezentację multimedialną 

przybliżającą sylwetkę Marszałka Józefa Piłsudskiego.  

REGULAMIN KONKURSU 

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej 

przedstawiającej na temat: Józef Piłsudski - walka o Niepodległą.  

Cele konkursu: 

1) Poznanie życia i działalności Józefa Piłsudskiego. 

2) Pogłębianie wiedzy historycznej. 

3) Doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. 

4) Przysposobienie do wyszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji 

pochodzących z różnych źródeł z poszanowaniem praw autorskich. 

5) Kształtowanie zdrowej rywalizacji. 

6) Krzewienie uczuć patriotycznych. 

Sposób przeprowadzenia konkursu: 

1. Prezentacja powinna być wykonana za pomocą programu Microsoft Power Point lub 

innego do tworzenia prezentacji multimedialnych. (Jeżeli jest to prezentacja w 

Dokumentach Google - proszę o udostępnienie). 

2. Przygotowane prezentacje multimedialne powinny zawierać maximum 20 slajdów. 

3. Do konkursu dopuszczone będą prace indywidualne, jedna na klasę. 

4. Na pierwszym slajdzie prezentacji należy podać: imię i nazwisko autora i klasę. 

5. Czas prezentacji nie może przekraczać 15 min. 

6. Zadanie konkursowe powinno być efektem samodzielnej pracy ucznia (mile widziane 

własne zdjęcia i komentarze). 

7. Katalog z prezentacją musi zawierać, oprócz samej prezentacji, także obiekty w niej 

wykorzystane (muzyka, dźwięk, obrazy, grafiki, animacje, filmy, itp.), bez których 

może ona nie działać prawidłowo na innych komputerach.  

8. Prace należy dostarczyć drogą elektroniczną na adres biblioteki szkolnej 

biblioteka@zs1.pulawy.pl  

9. Każdy uczestnik może być autorem tylko jednej pracy konkursowej. 
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10. Zgłoszona praca powinna zawierać bibliografię. 

 

Praca konkursowa: 

 

 nie może być wcześniej nagrodzona, publikowana i nie może naruszać prac 

            autorskich   osób trzecich; 

 zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego   

regulaminu i oświadczeniem, że prace zgłoszone na konkurs zostały wykonane 

osobiście;  

 wykorzystane do pracy konkursowej zdjęcia i inne materiały nie naruszają prac 

autorskich.  

Miejsce i termin składania prac: 

1. Prace należy przesłać na adres biblioteki szkolnej do dnia 10.11.2020 r.    

2. Zwycięskie punkty zostaną dopisane do rankingu klas. 

Kryteria oceny prac konkursowych: 

1. Zgodność z tematem konkursu (zgodnie z tematem nie przytaczamy całego życiorysu 

bohatera). 

2. Czytelny przekaz historyczny. 

3. Kreatywność oraz oryginalność prezentowanego materiału. 

4. Dbałość o estetykę i efekt wizualny (odpowiednie rozmieszczenie tekstów i obrazów, 

właściwe tempo przechodzenia slajdów). 

5. Adekwatność zastosowanych narzędzi i efektów do przedstawianych treści. 

Techniczna poprawność wykonania (zastosowanie animacji obiektów, przejść między 

slajdami, wstawienie odpowiednio dobranej muzyki). 

6. Poprawność merytoryczną i językową zamieszczonych w prezentacji informacji. 

7. Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji. 
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Regulamin konkursu poetyckiego – „Moja Ojczyzna – Polska” 

 

Cele konkursu: 

1. pogłębianie zainteresowań historią Polski, wzmocnienie tożsamości narodowej, 

2. kształtowanie postawy patriotycznej, 

3. uwrażliwianie na piękno ojczystego języka, 

4. rozbudzenie kreatywności uczniów, 

5. promowanie talentów młodzieży. 

 

1. Konkurs poetycki na wiersz – „Moja Ojczyzna – Polska” skierowany jest do uczniów 

Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach,  

2. Konkurs ma charakter indywidualny.  

3. Zadanie konkursowe polegają na ułożeniu wiersza na Dzień 11 Listopada. 

4. Wiersze oceniane będą przez komisję konkursową, w skład wejdą nauczyciele poloniści 

oraz nauczyciel bibliotekarz. 

5. Wiersze należy wysłać na adres biblioteki szkolnej  biblioteka@zs1.pulawy.pl  

do 9 listopada 2020 roku. 

 

Zasady uczestnictwa: 

- w konkursie może wziąć udział każdy zainteresowany uczeń, 

- przedmiotem konkursu jest ułożenia wiersza o Polsce. 

 

Wymagania dotyczące konkursowego wiersza: 

- w całości powinien być stworzony przez autora, 

- temat wiersza nierozerwalnie związany z Polską, 

- artyzm utworu (także zastosowanie wiadomości nt. budowy wiersza), 

- dbałość o poprawność językową utworu. 

 

Kryteria oceny utworu: 

przy ocenie utworu będzie brana pod uwagę: 

 treść,  

 oryginalność ujęcia tematu,  

 poprawność językowa (w tym ortograficzna i stylistyczna),  

 artyzm utworu. 
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Regulamin konkursu plastycznego „Wolność w moich oczach” 

CELE KONKURSU:  

 kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej  

do uczestniczenia w konkursach historycznych,  

 motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych,  

 kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania wydarzeniami 

związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości,  

 rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej młodzieży,  

 umiejętność wykorzystywania motywów patriotyczno – historycznych (postacie, 

symbole, wydarzenia) w twórczości artystycznej. 

 

1. Konkurs adresowany skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Stefanii 

Sempołowskiej w Puławach,  

2. Każdy uczestnik może przesłać  jedną (1.)  pracę plastyczną   - zdjęcie na adres 

biblioteki szkolnej biblioteka@zs1.pulawy.pl , nigdzie wcześniej niepublikowaną ani 

nieprezentowaną w innych konkursach. 

3. Prace plastyczne muszą być związane z tematyką konkursu. 

4. Format prac A3. 

5. Dowolna technika plastyczna, forma płaska, 

6. Uczestnik konkursu może nadesłać tylko pracę plastyczną, którą sam wykonał i do 

której przysługują mu pełne prawa autorskie i osobiste. 

7. Przesłana praca plastyczna na konkurs nie może w żaden sposób naruszać praw 

własności intelektualnej, bądź innych praw osób trzecich. 

8. Każda praca plastyczna  musi być opisana z naklejoną informacją: 

–  imię i nazwisko, klasa. 

 

 Kryteria oceny:  

 pomysłowość w ujęciu tematu,  

 walory estetyczne i artystyczne,  

 samodzielność wykonania pracy,  

 zgodność pracy plastycznej z tematem konkursu. 

 

Opracowanie: Barbara Legieć, Monika Rauner, Anna Cieślik 

mailto:biblioteka@zs1.pulawy.pl

