


Działania podjęte 

przez nauczycieli i uczniów

Prezentacja powstała na podstawie 

sprawozdań przygotowanych przez nauczycieli.



29 kwietnia uczciliśmy w ten sposób 

225. rocznicę uchwalenia Konstytucji!

https://www.facebook.com/613098985396257/photos/a.615598165146339.1073741828.613098985396257/1045826302123521/?type=3


p. Beata Łapa - Obraz na 3 Maja

Uczennice: Jadwiga Lenarczyk kl.IF, Julianna Reglińska

kl.IF, Sara Chorążewicz kl.IG, Anna Czepli kl.IG, Sara Domeracka

kl.IIG, Nikola Grunka kl.IIG wzięły udział w organizowanych

przez Centrum Inicjatyw Edukacyjnych warsztatach plastycznych,

które odbyły się w naszej szkole. Dziewczęta malowały fragment

obrazu „Konstytucja 3 maja” Jana Matejki.







p. Beata Łapa - Obraz na 3 Maja

Dzieło to pokazane zostało 3 maja na kartuskim rynku

w czasie obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.



p. Elżbieta Stormowska

Uczniowie kl. II g zostali podzieleni na grupy. Na

godzinie wychowawczej każda grupa zaprezentowała swoją

pracę: Co to jest konstytucja, jakie jest jej znaczenie?

Okoliczności powstania pierwszej konstytucji? Najważniejsze

artykuły? Z prac powstała gazetka.

Uczniowie wykonali również kotyliony w barwach

narodowych, śpiewali pieśni patriotyczne, oglądali obraz

Matejki.





Gazetka wykonana przez uczniów kl. II G



Kotyliony



p. Aleksandra Łapa 

i kl. II D





p. Agnieszka Hirsz i p. J. Lemańczyk - świetlica









p. Anita Mądra

Uczniowie klas I - III zaangażowali się w działania

patriotyczne związane z 225-tą rocznicą uchwalenia Konstytucji

3-go Maja.

Klasa I e na godz. wychowawczej wykonała gazetkę

klasową, a za pomocą multimediów sporządziła mapę pamięci do

słowa: Konstytucja. Natomiast na historii, kontynuując działania

patriotyczne, klasa wykonywała plakaty ilustracyjno-opisowe

na temat Konstytucji 3 Maja.



p. Anita Mądra

Klasy: Ig, II g, II d, III f i III d, III e sporządzały

z zeszycie notatkę na temat 3 Maja oraz wykonywały krzyżówki

i plakaty ilustracyjno-opisowe na temat Konstytucji 3 Maja.

Wszyscy chętni uczniowie mogli zaangażować się

w wykonanie ozdobnych kotylionów.

Efekty prac uczniów zaprezentowano na holu.



















p. Anna Bielecka – Mateja

Klasa III i podczas godziny wychowawczej

przygotowała plakat ilustrujący znaczenie Konstytucji 3 Maja

w Europie.





p. Anna Bielecka – Mateja

Klasa II j uczestniczyła w lekcji języka polskiego Losy

Purpury jako metafora dziejów Polski w „Legendzie

żeglarskiej” Henryka Sienkiewicza, wskazując na ważne

wydarzenia w historii narodu z uwzględnieniem roku 1791 -

Konstytucji 3 Maja.



p. Danuta Dobosz i kl. III E



p. Grażyna Wawrzyniak i kl. III F



p. Bernadeta Pruszak

Klasa 3d przygotowała lekcję języka polskiego w związku

z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie zaprezentowali

utwory poetyckie pod hasłem "Barwy narodowe w poezji i sztuce".

Joanna S. recytowała wiersz Janiny Majewskiej "Czy to można

zrozumieć?", który mówi o radości Polaków z powodu odzyskania

niepodległości i możliwości mówienia w języku ojczystym,

odmawiania polskich modlitw „Czy to można zrozumieć, czy w to

można uwierzyć, że kiedyś dzieciom broniono pacierzy?”. Wiktoria

G. przypomniała wiersz Tadeusza Kubiaka „Tu wszędzie Polska”.







p. Bernadeta Pruszak

Klasa 3d analizowała również płótna wybitnych

malarzy - Jana Matejki "Konstytucja 3 Maja" i Kazimierza

Wojniakowskiego. Wysłuchała też pieśni patriotycznej "Witaj

majowa jutrzenko". W ten sposób uczniowie uczcili majowe

święto, pamiętając, że wielu Polaków oddało swe życie,

abyśmy dzisiaj radośnie świętowali.





p. Monika Rychert

Na godzinie wychowawczej kl. I d dowiedziała się, czym

jest konstytucja, czytała tekst ustawy zasadniczej i dyskutowała na

temat praw w niej zawartych. Konsekwencją było stworzenie

gazetki.





p. Monika Rychert

W klasie I d były również najpiękniej ubrane w barwy

narodowe patriotki - Wiktoria Ellwart oraz Patrycja Damps.



p. Emilia Durkiewicz

Zajęcia artystyczne:

• klasy: 3A, 3B, 3C, 3E, 3F, 3G, 3i – Hymn Konstytucji

3 maja – wokalnie

• klasy: 3D i 3H – plakat z okazji święta Konstytucji 3 maja

• klasa 2C – plakat: symbole narodowe – plastyczna

interpretacja

Plastyka:

• klasy IB, ID, IH – Godło Polski – plastyczna interpretacja



Klasowe gazetki





Jak co roku Poczet Sztandarowy i Dyrekcja naszego

gimnazjum wzięli udział w gminnych uroczystościach

upamiętniających uchwalenie Konstytucji 3 Maja.



Dziękujemy za uwagę


