
TYDZIEŃ PATRIOTYZMU
Za nami ostatni dzień Tygodnia

Patriotyzmu. Tegoroczna impreza uwieńczona została
udziałem naszej szkoły w kolejnej edycji akcji
Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Szkoła do hymnu”.
Podobnie jak w ubiegłych latach wspólne odśpiewanie
hymnu narodowego powinno odbyć się w ostatni dzień
roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o
symbolicznej godzinie 11:11.

DZIEŃ PIĄTY - 10 listopada
Apel on-line z okazji 103. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę /

Akcja ,,Szkoła do Hymnu” /
Akcja ,,Kurier Polski” /

Upamiętnienie Dębu Pamięci

Dzisiaj społeczność naszej szkoły miała
możliwość obejrzeć apel online przygotowany przez
chętnych uczniów z klas 7 i 8 pod kierunkiem p.
Moniki Cybulskiej-Ryciuk, p. Agnieszki Podwojskiej
oraz p. Krzysztofy Sokołowskiej. Po raz kolejny w
nietradycyjny sposób upamiętniliśmy Narodowe
Święto Niepodległości.

Okazuje się, że kreatywność naszych uczniów
nie zna granic. Wychowankowie pokazali, że nie
straszne są im przeciwności losu. Dzieci w tych

trudnych czasach udowodniły, że są w stanie w każdych warunkach godnie i uroczyście
uczcić nasze narodowe święto.

Dziękujemy wychowankom klasy 4c oraz dzieciom z klas młodszych (pod opieką p.
Moniki Radzaj) za włączenie się w nasze filmowe przedsięwzięcie i przyczynienie się do
powstania ,,wirtualnego apelu”.

Poniżej link do apelu:
https://view.genial.ly/607f1a82d2a0500dab967ddf/presentation-basic-thesis

Jak co roku nasza szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję MEN - ,,Szkoła do
hymnu”. Nauczyciele i uczniowie o godz. 11:11 w salach lekcyjnych przy otwartych drzwiach
odśpiewali 4 zwrotki hymny

https://view.genial.ly/607f1a82d2a0500dab967ddf/presentation-basic-thesis


polskiego.

W środę postanowiliśmy także
upamiętnić rosnący przed naszą szkołą Dąb
Pamięci, który w 2017 roku poświęciliśmy
pamięci ppor. Witolda Sienkiewicza, ur. 23 V
1914 r. w Grodnie, będącego jedną z ofiar
zbrodni katyńskiej (oficer obozu jenieckiego
w Kozielsku, zamordowany 14 kwietnia 1940
r. w wieku 25 lat, pogrzebany w masowych
mogiłach w Katyniu).

W ramach akcji patriotycznych, w ostatnim dniu imprezy w SP3 pojawili się
gazeciarze (chętni uczniowie z kl. 8d), którzy podczas przerwy rozdawali nauczycielom,
pracownikom szkoły oraz chętnym uczniom jednodniówkę okolicznościową przygotowaną
przez Muzeum Historii Polski w Warszawie na podstawie gazet codziennych z dnia 11
Listopada 1918 roku.


