


Działania podjęte 

przez nauczycieli i uczniów 

Prezentacja powstała na podstawie  

sprawozdań przygotowanych  

przez nauczycieli. 



p. Łucja Styn 

 25 kwietnia 2017 r. uczniowie  naszej szkoły wzięli udział w akcji 

malowania fragmentu obrazu Jana Matejki Konstytucja 3 maja. Centrum 

Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach przygotowało materiał - płótno                          

z podmalówką z rozrysowanym fragmentem obrazu, farby oraz pędzle, szkoła - 

silną grupę w składzie: Weronika Półrolniczak, Daria Kassin, Agnieszka 

Wygnał, Jadwiga Leonarczyk, Sara Domeracka, Nikola Grunka i Jan 

Wojtalewicz. 

 Efektem dwugodzinnych warsztatów był fragment dzieła Jana Matejki. 

Został on połączony z innymi częściami obrazu i zawieszony na kartuskim 

Rynku. Przy obrazie, który był owocem współpracy kilku szkół, można było 

zrobić sobie zdjęcie,  „wnikając” w obraz i stając się jego częścią.  







p. Justyna Juńska – Nacel 

 28 kwietnia na godzinie wychowawczej uczniowie klasy II h obejrzeli 

film pt. Animowana historia Polski, a następnie pracowali w grupach i szukali 

odpowiedzi na pytanie: Za co kocham Polskę? Swoje przemyślenia na piśmie 

umieścili na gazetce ściennej w sali 31B. 



p. Monika Rychert 

 Uczniowie klasy II d zapoznali się z fragmentami konstytucji RP             

i do własnoręcznie zrobionych paczek włożyli kartki z informacją, co 

najcenniejszego dała im Konstytucja. 





p. Alicja Patoka 

 W ramach projektu ,,Dzieciaki Bystrzaki” w naszej szkole odbywają 

się zajęcia koła chemicznego. Uczniowie z kl. I A postanowili pokazać, że 

przedmiot przyrodniczy pozwala również nawiązać do Konstytucji 3 Maja              

w oparciu o kolory biało – czerwone. Efekty pracy to modele cząsteczek 

związków chemicznych oraz doświadczenie otrzymywania tlenku węgla (IV). 





p. Alicja Beyer 

 W trakcie tygodnia Konstytucji 3 maja we wszystkich klasach, które uczę 

historii, przeprowadziłam zajęcia poświęcone konstytucji. Uczniowie, pracując              

w grupach, przygotowywali plakaty, wykonywali krzyżówki na temat Konstytucji          

3 maja, analizowali tekst pierwszej w Europie Konstytucji, wykonywali symbole 

narodowe. Zajęcia te przeprowadziłam również w ramach GW. 





p. Mirosława Żołna 

Lekcje informatyki z biało-czerwonymi elementami. 

 W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 r. również na lekcjach informatyki 

dominowały akcenty biało-czerwone. W jaki sposób? Otóż uczniowie, poznając język 

programowania Python, pracowali z emulatorem nakładki SenseHat. Zadania polegały 

na tym, aby w języku Python zaprogramować symbole narodowe, w biało-czerwonych 

kolorach. Praca została poprzedzona przypomnieniem i utrwaleniem modelu przestrzeni 

barw opisywanej współrzędnymi RGB. Jego nazwa powstała ze złożenia pierwszych 

liter angielskich nazw barw: R – red, G – green i B – blue. Na lekcjach uczniowie 

wykorzystali głównie dwa kolory, czerwony i biały. Myślę, że oprócz pracy                            

z programem wszyscy uczestnicy zapamiętali, jak opisujemy kolor czerwony i biały              

w modelu RGB oraz to, że 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi, a 3 maja 226. rocznicę 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 





p. Beata Płotka 

 Klasy I f oraz I i na lekcji języka 

polskiego wysłuchały aranżacji aktorskiej 

tekstu Preambuły Konstytucji 3 Maja,                  

a następnie omówiły jej treść, zwracając 

uwagę na wartości ważne dla narodu 

polskiego.  



p. Anita Mądra 

Działania podjęte w klasach: 

- I e - mapa pamięci pt. Konstytucja 3 maja 

- II c, I g, I c, III f, III g  - kotyliony i plakaty opisowo-ilustracyjne 

- III d  - krzyżówka pojęć historycznych związanych z uchwaleniem 

konstytucji 

- II d - notatka na temat Konstytucji 3 maja z wykorzystaniem różnych stron 

internetowych 

- II e i II g oraz II a – odpowiedź na pytanie: Czym powinna być Konstytucja 

dla każdego Polaka?  









p. Edyta Gełdon 

        W klasach: I d, II g, III b, III e na języku polskim uczniowie zapoznali się                  

z tekstem Preambuły do Konstytucji i obejrzeli prezentację na temat tego, jak doszło 

do uchwalenia tego dokumentu i jakie wydarzenia go poprzedziły. Następnie 

wysłuchali wykładu historyka sztuki dr Huberta Bielewicza o obrazie Jana Matejki 

Konstytucja 3 Maja z wydawnictwa GWO z serii Labirynty Sztuki.  



p. Janusz Cirocki 

 Lekcja patriotyzmu w klasie III H. 



p. Anna Bielecka - Mateja 

 Klasy I a oraz I e na lekcji języka polskiego w ramach tematu W trosce 

o losy Rzeczpospolitej omówiły tekst Preambuły Konstytucji 3 Maja, zwracając 

uwagę na wartości istotne dla każdego narodu - wolność i niepodległość. 

Kontekst do rozważań stanowił wykład dra Huberta Bilewicza o obrazie Jana 

Matejki Konstytucja 3 Maja. 



p. Anna Bielecka - Mateja 

 Klasa I a na godzinie wychowawczej omówiła historyczne znaczenie 

Konstytucji, posiłkując się plakatem wykonanym przez jednego z uczniów.  



Inne prace uczniów 













Dziękujemy za uwagę. 


