
Harmonogram obchodów 100 rocznicy ustanowienia Republiki Azerbejdżanu

Miesiąc Zadania
styczeń  Inauguracja obchodów 100 rocznicy ustanowienia Republiki Azerbejdżanu

luty
marzec

kwiecień

 Publikacje w mediach: np w mediach społecznościowych m.in wydarzenie na 
FB

 Azerbejdżan daleki i bliski  przygotowanie ekspozycji...
 Spotkania z.... przedstawicielami ambasady;

Shahlą Kazimovą – prezes Azerbejdżańskiego Centrum Kultury;
maj  Konkurs wiedzy o Patronie

 Konkurs na esej ( wznowienie działań)
 Turniej o Puchar i mini puchar Patrona

FINAŁ – 
31maja 2018r.

 Koncert z okazji Święta Patrona oraz 100 rocznicy ustanowienia Republiki 
Azerbejdżanu 30 maja 2018r.

Harmonogram obchodów 100 rocznicy odyskania niepodległości przez Polskę

Miesiąc Zadania
październik

listopad
 Opracowanie projektu obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez 

Polskę;
 Udział w sportowych obchodach Święta Niepodległości poprzez udział w 

Biegu Niepodległości
 Szkolne obchody Święta Niepodległości inaugurujuące obchody 100 rocznicy 

odzyskania niepodległości przez Polskę
grudzień
styczeń

Realizacja zadań:
 "Sylwetki Wielkich Polakówi i Ich drogi do wolności", przygotowanie 

prezentacji sylwetek Polaków, którzy walka albo pracą otworzyli drogę do 
wolności ;

luty
marzec

kwiecień
maj

Realizacja zadań:
 Warsztaty "Myślę o niepodleglości"
 Konkurs plastyczny „Moja pierwsza mapa Serocka” 
 konkurs „Orzeł biały z orgiami modułowego;
 Konkurs na plakat” Bo wolność to najjaśniejsza z gwiazd”
 Plener malarski „Portret Patrona”
 "Sylwetki Wielkich Polakówi i Ich drogi do wolności", przygotowanie 

prezentacji sylwetek Polaków, którzy walka albo pracą otworzyli drogę do 
wolności  - kontynuacja działań;

 "Niepodległa oś czasu" czyli oznaczenie na osi czasu np flagami daty kiedy 
poszczegolne państwa osiągały niepodległość;

 "Gdzie walczylismy o wolność  niepodleglośc?" przygotowanie prezentacji 
miejsc i wydarzeń historycznych, w których brali udział Polacy walcząc o 
wolnośći niepodległość

 Historia Polski w systemie cyfr rzymskim" czyli opracowanie "ważniejszych 
dat z historii Polski mających wpływ na utrzymanie czy odzyskanie 
niepodległości w systemie rzymskim

 "Uczniowski kanon pieśni i piosenek patriotycnych" czyli opracowanie 
wykazu pieśni i piosenek patriotycznych, które powinniśmy znać z podziałem
na poziomy edukacyjne;

 "Tort Jubileuszowy" – czyli co wiemy o historii Polski – projekt dla klas 1-3SP
czerwiec  "Tort Jubileuszowy" – czyli co wiemy o historii Polski – podsumowanie;

 Wystwaw poplenerowa;
 Prezentacja pracy konkursowej „Orzeł biały” z orgiami modułowego;

wrzesień
październik

 Podsumowanie i zakończenie realizacji  podjętych zadań;

listopad  Koncert z okazji Święta Niepodległości;
 100 imprez sportowych na 100-lecie – podsumowanie;


