
Drodzy Uczniowie ! 

W roku szkolnym 2021/22 poznajemy dorobek kulturalny naszego 

regionu, naszej małej ojczyzny, odkrywamy skarby Małopolski. Hasło edukacji 

regionalnej i patriotycznej brzmi: 

Kulturowe tradycje Małopolski 

Zachęcamy Was gorąco do licznego udziału w proponowanych 

różnorodnych formach aktywności: akcjach, konkursach, 

warsztatach, spotkaniach. Szczegółowe informacje znajdziecie              

u wychowawców klas, nauczycieli polonistów i historyków.                                 

Na pewno każdy z Was znajdzie coś dla siebie, każdy może pochwalić 

się swoim talentem literackim, plastycznym, muzycznym…  

Oto niektóre z przygotowanych zajęć: 

termin Formy aktywności Uczniowie 

wrzesień  Przygotowanie tablic: regionalnej i historycznej          
o treściach patriotycznych 

 Udział w uroczystości na cmentarzu wolskim                         
z okazji 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej 

 Akcja ogólnopolska BohaterOn 
 

Kl.4-8 
 

Kl.7-8 
 

Kl.7-8 

październik  Ogólnopolska akcja „Szkoła Pamięta”- szkolne 
obchody 

 Konkurs plastyczny poświęcony malarzom 
krakowskim „Dzieła krakowskich malarzy”- kolaż 

 Konkurs pięknego czytania „Kulturowe tradycje 
Małopolski” dla klas starszych 

 Konkurs pięknego czytania „Kulturowe tradycje 
Małopolski” dla klas młodszych  
 

Kl.0-8 
 
 

Kl.4-8 
 

Kl.7-8 
 

Kl.4-6 

listopad  Akademia z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości  

 Akcja SU i świetlicy: Wszyscy wykonujemy 
kotyliony  

 Konkurs recytatorski „Piękna nasza Polska cała” 

 Dyktando Niepodległościowe  

 Śpiewana Lekcja Historii  

 Ogólnopolska akcja  „Szkoła do Hymnu”  

 Dzień Patrona Szkoły  

 Konkurs na etiudę teatralną „Legendy gór naszych” 

Kl.0-8 
 

Kl.0-8 
Kl.4-8 
Kl.4-8 

 
Kl.0-8 
Kl.0-8 
Kl.4-8 



grudzień  Kultywujemy tradycje bożonarodzeniowe naszego 
regionu: śpiewamy kolędy, szopka krakowska  
 

Kl.0-8 

luty  Konkurs poetycki „Kulturowe tradycje 
Małopolski” 

 

 Konkurs plastyczny „Małopolskie legendy                             
w obrazkach” 

 

Kl.4-8 
 
 

Kl.0-3 

marzec  Dzień  Pamięci o Żołnierzach Wyklętych   

 Konkurs plastyczno-techniczny na makietę pt. 
„Skanseny Małopolski” 

 Konkurs piosenki słowiańskiej  

 Międzynarodowy Dzień Teatru – obchody szkolne 
„Teatr w Krakowie” 

 Konkurs Historyczny Przywrócić głos Niezłomnym, 
Nieobecnym na lekcjach historii 

Kl.0-8 
Kl. 4-8 

 
Kl.4-8 

 
Kl.4-8 

 
Kl.4-8 

kwiecień  Konkurs piosenki „Na ludową nutę” 

 Konkurs plastyczno- techniczny „Zabytki 
Małopolski” - makieta 
  
 

Kl.0-3 
 

Kl.0-3 

maj  Rodzinny Piknik Regionalny  
 

 Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 
Maja  

 Akcja patriotyczna pt. Zdjęcie z Biało-Czerwoną  

 Konkurs recytatorski „Poezja krakowskich 
noblistów” 
 

Kl.0-8, 
rodzice 
Kl.0-8 

 
Kl.0-8 

 
Kl.4-8 

czerwiec  Apele podsumowujące realizację programu 
połączone z rozdaniem  nagród dla uczestników 
konkursów 
 

Kl.0-8 

Cały rok 
szkolny 

 Wycieczki programowe – edukacja regionalna                    
i patriotyczna (wychowawcy klas) 

 Małopolski Konkurs Historyczny  

 Historyczne konkursy tematyczne: Ogólnopolski 
Konkurs  Losy żołnierza, Historyczny małopolski 
konkurs tematyczny, Ogólnopolski konkurs Kresy 

Kl.0-8 
 

Kl.4-8 
Kl.4-8 

  


