
 

Nasze 100 dni 

dla Niepodległej 



W terminie od 3 września 2018 roku do 9 grudnia 

2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Zamościu realizowana była 

innowacja pedagogiczna „Nasze 100 dni dla 

Niepodległej” związana z obchodami setnej 

rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
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Zrealizowane działania:



Poznanie miejsc w Zamościu 

związanych z niepodległością



„Zamość dla Niepodległej”
Uczniowie wyszukiwali informacje w różnych źródłach na 

temat miejsc związanych z niepodległością w Zamościu 

(pomniki, tablice pamiątkowe, nazwy ulic poświęcone 

wybitnym postaciom). Następnie zlokalizowali te miejsca 

na mapie miasta i wykonali zdjęcia.

Przygotowane informacje i fotografie zostały 

zaprezentowane na wystawie, którą ustawiono przy 

wejściu do szkoły.





Wyjście pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego
Uczniowie udali się pod pomnik marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który został odsłonięty 5 listopada 2018 roku 

w Zamościu. Zapalili tam znicze i złożyli wiązankę.





Wykonanie kartek z życzeniami



„Życzenia dla Niepodległej”
Z okazji setnych urodzin wolnej Polski uczniowie układali 

życzenia dla Niepodległej, również w języku angielskim. 

Przygotowane teksty umieścili na ozdobionych przez siebie 

kartkach.

Sto najpiękniejszych prac zostało zaprezentowanych na 

wystawie, którą ustawiono przy wejściu do szkoły.





Włączenie się w obchody rocznicowe 

organizowane przez miejskie placówki 

kultury



Wyjścia do bibliotek
Uczniowie uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych 

organizowanych przez Książnicę Zamojską i Bibliotekę 

Pedagogiczną. Podczas zajęć edukacyjnych pracowali

z tekstem literackim, poznali krótką historię odzyskania 

przez Polskę niepodległości, rozmawiali o tym, czym jest 

wolność oraz wykonali kotyliony.

W czasie wizyty w Książnicy Zamojskiej obejrzeli również 

wystawę „Zamojskie Sylwetki Niepodległej 1918”, która  

prezentowała wybitne osoby z Zamojszczyzny związane

z działalnością niepodległościową.





Wyjścia do muzeów
Uczniowie odwiedzili placówki muzealne w Zamościu.

W Muzeum Zamojskim obejrzeli wystawę „Zamojskie 

drogi do wolności – listopad 1918 r. w Zamościu” 

poświęconą działaniom społeczeństwa naszego miasta

i najbliższej okolicy w procesie odradzania się Ojczyzny, 

zaś w Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał oglądali 

wystawę „Wielka wojna – polskie drogi do niepodległości” 

prezentującą przebieg I wojny światowej.







Przygotowanie gazetek 

okolicznościowych



Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przygotowali 

okolicznościowe gazetki w klasach, na których umieścili 

wyszukane przez siebie najważniejsze informacje na temat 

Święta Niepodległości.





Przygotowanie kotylionów



„Jestem patriotą”
Przygotowując się do uroczystej akademii szkolnej 

uczniowie pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli 

wykonali z różnych materiałów kotyliony. Wszyscy mieli 

je przypięte podczas uroczystości.





Przygotowanie akademii z okazji 

Święta Niepodległości



„Droga ku Niepodlegości”
Dnia 9 listopada 2018 r. odbyła się uroczysta akademia, 

podczas której, za pomocą prezentacji multimedialnej, 

pieśni patriotycznych oraz wierszy, cała społeczność 

dzieliła radość z setnych urodzin naszego kraju. 

Uczniowie, nauczyciele oraz przybyli na tę akademię 

rodzice wzięli udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” 

ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej, której 

celem było wspólne odśpiewanie o godzinie 11:11 

czterozwrotkowego hymnu narodowego.





Wycieczka do Warszawy



Dnia 25 listopada 2018 r. odbyła się wycieczka do 

Warszawy. Uczniowie pod opieką nauczycieli i rodziców 

zwiedzali Zamek Królewski, w którym podziwiali 

przepiękne sale z zabytkowymi eksponatami oraz obejrzeli 

wystawę „Znaki wolności. O trwaniu polskiej tożsamości 

narodowej” odnoszącą się do konkretnych wydarzeń 

historycznych i ruchów społecznych. Następnie udali się 

do Muzeum Powstania Warszawskiego, gdzie poszerzyli 

swoją wiedzę na temat wydarzeń związanych z II wojną 

światową i walką Polaków w obronie Ojczyzny.













Prezentacja utworów patriotycznych



„Uczcijmy wspólnie Niepodległą”

Dnia 3 grudnia 2018 r. uczniowie zgromadzili się na 

spotkaniu w celu zaprezentowania utworów poetyckich, 

prozatorskich oraz muzycznych związanych

z niepodległością.

Obejrzeli również prezentację podsumowującą 

dotychczasowe działania podjęte w ramach innowacji 

„Nasze 100 dni dla Niepodległej”.





Dziękujemy za uwagę!


