
 

 

 

 

 

Plan pracy szkoły na rok 2016/2017 

 

 

Naczelne hasło planu pracy szkoły brzmi:  
„Polska – Ojczyzna.... kraina,  która się w sercu 

zaczyna...”  
Ryszard Przymus  

 

 

 Motto:  

 
„Ojczyzna to trzy wielkie rzeczy wspólne:  

wspólna mowa, wspólna ziemia  

i wspólna pamięć.” 

Bogusław Wolniewicz 

 

 

 

 

Mowa – język polski  

Ziemia – przyroda  

Pamięć - historia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MIESIĄC FORMA SPOSÓB REALIZACJI  OSOBY 

http://ecytaty.pl/patriotyzm/ojczyzna-to-trzy-wielkie-rzeczy.html
http://ecytaty.pl/patriotyzm/ojczyzna-to-trzy-wielkie-rzeczy.html
http://ecytaty.pl/patriotyzm/ojczyzna-to-trzy-wielkie-rzeczy.html
http://ecytaty.pl/autorzy/w/boguslaw-wolniewicz/


EDUKACJI ODPOWIEDZIALNE  

IX  pamięć - 

historia 

mowa - język 

polski  

1. Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 - 

"Pamiętamy o rocznicy wybuchu II wojny 

światowej"  

B. Kupka, W. Filip, S. 

Tomczak, M. 

Granieczny, J. Marcol, 

I. Gerlich, P. Mazur 

IX ziemia - 

przyroda  

2. "Sprzątanie świata - Polska" pod hasłem „Podaj 

dalej... drugie życie odpadów"  

M. Kupczyk, P. Mazur, 

G. Capek, J. Mańka  

IX ziemia  3. Spotkanie z policjantem   G. Capek, S. Tomczak, 

B. Nowak,  

IX ziemia - 

przyroda  

4. "Jak Pan może Panie Pomidorze?" - Dzień 

Chłopka z  polskimi kanapkami  

wychowawcy, W. Filip, 

F. Wojaczek  

IX mowa  5. Dzień Języków Obcych "Gości z obcych krajów 

witamy, piękną Polską im przybliżamy" 

C. Jezusek, I. Gerlich, 

P. Mazur, S. Tomczak  

X mowa - język 

polski  

pamięć - 

historia 

1. Dzień Nauczyciela - "Polscy Nobliści z wizytą w 

naszej szkole", czyli Szkolne Złote Orły dla 

nauczycieli  

wychowawcy, 

opiekunowie SU, W. 

Filip. M. Granieczny, G. 

Capek  

X mowa - język 

polski  

pamięć  

2. Ślubowanie klasy I  G. Capek, S. Tomczak, 

B. Nowak, P. Mazur, J. 

Marcol  

X pamięć - 

historia  

3. Odwiedzenie i uporządkowanie miejsc pamięci 

narodowej  

F. Wojaczek, G. Capek, 

W. Filip  

XI  pamięć - 

historia  

mowa - język 

polski  

ziemia - 

przyroda  

1. Listopadowy wieczór z poezją i piosenką 

patriotyczną połączony z obchodami Dnia Św. 

Marcina pod hasłem "„Wszyscy jesteśmy żołnierzami 

Polski,  Białego orła każdy w sercu ma..." lub 

"Zapomniana piosenka, gdzieś pod sercem ukryta..." 

(grochówka, kiełbaski, bigos, chleb ze smalcem, 

kiszone ogórki, ciasta z jesiennymi owocami, gorąco 

herbata, kotyliony, warsztaty - kolorowanie mapy 

Polski, grafika na koszulkach lub torbach 

ekologicznych)  

 

WSZYSCY 

NAUCZYCIELE I 

OBSŁUGA SZKOŁY  

RODZICE  

XI mowa 2. Andrzejki w rytmach disco polo - wieczór z 

pomidorówką (lub polskie bułki z parówką)  

wszyscy nauczyciele  

 pamięć - 

historia 

3. Odwiedzenie grobów zmarłych  nauczyciele klas 

młodszych, F. 

Wojaczek  

XII pamięć  1. Mikołajki w naszej szkole  F. Wojaczek, G. Capek  

XII pamięć  

mowa  

2. Odwiedzenie sąsiadów szkoły oraz seniorów wsi - 

świąteczne życzenia  

F. Wojaczek, G. Capek. 

W. Filip  

XII pamięć, 

mowa  

3. Wigilie klasowe - "Przy barszczu się spotykamy, 

życzenia ciepłe składamy" 

wychowawcy  

XII mowa, 

pamięć  

4. Jasełka klas starszych -  F. Wojaczek 

I  pamięć - 

historia  

1. Tańce narodowe - "Poloneza czas zacząć" (nauka 

poloneza)  

J. Mańka, W. Filip, P. 

Mazur  

 

 



I  pamięć 2. Dyskoteka karnawałowa pod hasłem "Na balu u 

Króla i Królowej (bal przebierańców) "Jabłko - 

królewski owoc" - szarlotka na ciepło 

wszyscy nauczyciele  

I/II mowa, 

pamięć, 

ziemia  

3. Wyjazd do Urzędu Gminy w Lyskach lub do 

Sądu Rejonowego w Rybniku  

G. Capek, S. Gryt, M. 

Kupczyk  

II pamięć - 

historia  

1. Walentynki, czyli "Średniowieczni Rycerze i ich 

Damy Serc" - rycerski kodeks i powinności dam - 

Dzień Tostów z Miodem i Marmoladą  

opiekunowie SU, 

wychowawcy  

II/III pamięć, 

mowa,  

1. Dzień dla Kobiet - (dla babć, mam, cioć, sióstr, 

sąsiadek i ich osób towarzyszących ) "Żadnej pracy 

się nie boję", czyli Koło Gospodyń Wiejskich 

zaprasza na wieczór rodem z PRL-u (goździki, 

ciasto wuzetka, andruty, jajka z majonezem, zimne 

nóżki, krupnik, zupa mleczna, fasolka po 

bretońsku, kartki na żywność,  girlandy papieru 

toaletowego, Bolek i Lolek, Reksio, Koncert życzeń 

itp) 

WSZYSCY 

NAUCZYCIELE, 

OBSŁUGA, 

RODZICE  

III  2. Dzień Kobiet w klasach - „Niech mi każdy powie 

szczerze, Skąd się wzięły dziury w serze?” - ser(c)owa 

kanapka dla pań  

wychowawcy  

III ziemia - 

przyroda  

3. Dzień Wiosny - "Kwiaty we włosach potargał 

wiatr", czyli Stokrotki kontra Maki - teleturniej na 

wesoło - Dzień Kanapki z Listkiem  

I. Gerlich, C. Jezusek, J. 

Mańka, W. Filip, P. 

Mazur, B. Nowak J. 

Mańka  

IV ziemia - 

przyroda,  

pamięć 

1.Śniadanie wielkanocne - "Było sobie raz jajko 

mądrzejsze od kury..." - czyli wielkanocna jajecznica 

dla wszystkich  

wszyscy nauczyciele, 

rodzice  

IV  ziemia 

przyroda  

2. Dzień Ziemi - "Odra i Wisła" - dbamy o nasze 

rzeki  

M. Kupczyk, S. 

Tomczak, B. Nowak, J. 

Mańka  

IV mowa - język 

polski  

3. Dzień Książki - "Od kolebki biegła za mną 

Czarodziejska baśń tęczowa I szeptała wciąż do ucha 

Melodyjne zaklęć słowa..." - konkurs czytania baśni 

polskich  

B. Kupka, J. Marcol, W. 

Filip  

V mowa - język 

polski  

pamięć - 

historia  

1. Konstytucja 3 Maja - "Ojczyzna Polszczyzna" - 

międzyszkolny konkurs z języka polskiego i historii   

B. Kupka, W. Filip, C. 

Jezusek, M. Granieczny, 

J. Marcol , G. Capek  

VI pamięć  1. Dzień Dziecka - "Sprawni jak żołnierze" - turniej 

sportowy z kopytkami 

J. Mańka, I. Gerlich, P. 

Mazur, B. Nowak, S. 

Tomczak, G. Capek  

VI ziemia - 

przyroda  

2. Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - "A to 

Polska właśnie" - zapraszamy na wakacje po Polsce, 

polonez całej szkoły  

nauczyciele klas 

młodszych  

    

    

 

 

1. Pomidorowa kanapka po polsku  



2. Wieczór z żołnierskimi potrawami - grochówka, kiełbaska, bigos, ciasto ze śliwkami.  

3. Wieczór z pomidorówką lub bułką z parówką.  

4. Wigilia klasowa przy barszczu z uszkami.  

5. Wieczór z szarlotką na ciepło.  

6. Dzień Tostów z Miodem i Marmoladą.  

7. Wieczór z potrawami z PRL-u.  

8. Polska kanapka z serem.  

9. Dzień Kanapki z Listkiem (sałata, rukola, roszponka, bazylia i inne zioła w kuchni polskiej).  

9. Wielkanocne śniadanie przy jajecznicy.  

10. Dzień Kopytka  

11. Dzień Polskich Ziół - Dzień Wiosny  


