MAJOWY TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY
W ZESPOLE SZKÓŁ W CHOROSZCZY
04.- 11.05.2017 r.
Wzorem lat ubiegłych tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
postanowiliśmy

uczcić

poprzez

zorganizowanie

w

szkole

tygodnia

patriotycznego.
W ramach „Majowego tygodnia patriotycznego” odbędą się :

 TOBIE ŚPIEWAMY OJCZYZNO – APEL Z OKAZJI 3 MAJA
Apel ma formę konkursu na najlepszą interpretację pieśni patriotycznych,
poniżej przedstawiamy jego zasady.

Tobie śpiewamy Ojczyzno - regulamin
Cel główny konkursu to ocalenie od zapomnienia pieśni patriotycznych
i uczczenie kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:
- popularyzowanie wśród uczniów szkoły postaw patriotycznych,
- zainteresowanie dzieci pieśniami patriotycznymi,
- integracja klas poprzez „zdrową” rywalizację.
Zasady konkursu są następujące:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 PG,
- uczniowie każdej klasy przygotowują pod kierunkiem nauczyciela
wychowawcy jedną pieśń patriotyczną, którą wykonują zbiorowo,
- losowanie pieśni odbywa się miesiąc wcześniej, a jej wokalne dopracowanie
pod względem intonacyjnym czy rytmicznym ma miejsce na lekcjach
wychowawczych (po zrealizowaniu zaplanowanego tematu lekcji),
- dyplomy otrzymują klasy, które zajęły miejsca od 1 do 3,
- klasy zajmujące miejsca 2 i 3 otrzymują karty niepytajki,
- zdobywcy pierwszych miejsc nagrodzeni zostają wycieczką np. do kina.
Komisja konkursowa oceniając występy bierze pod uwagę:
- muzykalność i warunki głosowe,
- interpretację utworu,
- wrażenie artystyczne,
- zaangażowanie wszystkich uczniów,
- strój patriotyczny,
- pieśni będą oceniane w 2 kategoriach – klasy 4-6 SP oraz 1-3 PG.
 DZIEŃ FLAGI
W ramach obchodów przypadającego 2 maja Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej, uczniowie naszej szkoły przeprowadzą lekcje wychowawcze
poświęcone historii polskich symboli narodowych.

 KONKURS NA PATRIOTYCZNY WYSTRÓJ SZKOŁY
Nawiązując do chlubnych tradycji obchodów majowego święta, postanowiliśmy
przystroić szkołę, w związku z tym ogłaszamy konkurs na patriotyczny wystrój
sal lekcyjnych i korytarzy.
Konkurs na patriotyczny wystrój szkoły - regulamin
Cel główny konkursu to uczczenie kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3
Maja poprzez przygotowanie patriotycznego wystroju sal lekcyjnych oraz
korytarzy obok m.in. drzwi.
Cele szczegółowe, jakie przyświecają konkursowi to:
- popularyzowanie wśród uczniów szkoły postaw patriotycznych,
- zainteresowanie dzieci symbolami narodowymi,
- integracja klas poprzez „zdrową” rywalizację.
Zasady konkursu są następujące:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4-6 SP oraz 1-3 PG,
- uczniowie każdej klasy przygotowują pod kierunkiem nauczyciela
wychowawcy dekorację sali oraz korytarza obok zawierającą treści patriotyczne,
symbole narodowe, informacje związane z rocznicą uchwalenia konstytucji,
polskimi patriotami,
-

sale oceniane są przez komisję w 2 dniu „Majowego tygodnia

patriotycznego”,
- dyplomy otrzymują klasy, które zajęły miejsca od 1 do 3,
- klasy zajmujące miejsca 2 i 3 otrzymują karty niepytajki,
- zdobywcy pierwszych miejsc nagrodzeni zostają nagrodą niespodzianką.
Komisja konkursowa oceniając występy bierze pod uwagę:
- estetykę wykonania,
- walory artystyczne,
- zawarte treści patriotyczne i narodowe,
- sale będą oceniane w 2 kategoriach – klasy 4-6 SP oraz 1-3 PG.

Zachęcamy, by w tych dniach uczniowie nosili przypięte do ubrania białoczerwone kokardy, kotyliony itp., ewentualnie
stroje w barwach narodowych.

Serdecznie zapraszamy do udziału!!!
Samorząd Uczniowski i nauczyciele historii

