Rok 2018 jest wyjątkowy dla Polaków, gdyż 11 listopada przypada 100-lecie
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy
w Orlu uczniowie przygotowywali się do tego święta już od 17 września, kiedy
rozpoczęli realizację zadań projektu edukacyjnego „Kocham Cię Polsko!”. Jego celem
było uzupełnienie i pogłębienie wiedzy uczniów na temat historii Polski - szczególnie
odzyskania niepodległości oraz uświadomienie, że pamięć o ważnych wydarzeniach
historycznych jest obowiązkiem każdego pokolenia.
Wychowankowie wzięli udział w konkursach i quizach historycznych, pisali
życzenia

urodzinowe

dla

Polski

oraz

redagowali

blog.

Uczestniczyli

w Niepodległościowej Grze Terenowej – „Szlakiem Północnej Granicy” na terenie Gminy
Gniewino. Dużym powodzeniem cieszyły się wyjazdy do kina, na przedstawienie
teatralne , a także wycieczki, m.in. rajd pieszy do Piaśnicy i wizyta w Muzeum Techniki
Wojskowej „Gryf” w Dąbrówce. Dzieci wzięły udział w pokazie historycznej grupy
rekonstrukcyjnej Bractwa Historycznego KERIN. Udział w ogólnopolskiej akcji
„BohaterON w Twojej Szkole” umożliwił uczestnikom projektu napisanie listów i kartek
pocztowych do wybranych Powstańców warszawskich, których biogramy poznali na
lekcjach historii. 7 listopada w szkole odbył się festyn rodzinny pod hasłem „Kocham Cię
Polsko!”, w którym jak zwykle licznie uczestniczyli uczniowie z rodzicami. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się występy naszych wychowanków, przygotowane
stanowiska plastyczne i sportowe oraz fotobudka. Zebrani z zapartym tchem śledzili
pokaz musztry w wykonaniu uczniów z Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie, którzy
z opiekunem panem Ireneuszem Kalinowskim zawitali do naszej szkoły. Nie zabrakło
pieśni patriotycznych oraz biało-czerwonych ciast i przekąsek. Wszystkim bardzo
podobał się pokaz mody z 20-lecia międzywojennego przygotowany przez Koło
teatralne z naszej szkoły. Dzięki uprzejmości Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie mogliśmy zaprezentować kopie fotografii,
upamiętniających życie mieszkańców Wejherowa i okolic w okresie międzywojennym.
Ponadto uczniowie klasy siódmej uczestniczyli w debacie oksfordzkiej,
poświęconej patriotyzmowi. Spotkanie było doskonałą lekcja historii, gdzie uczestnicy
debatowali na temat współczesnego stosunku młodych ludzi do swojej ojczyzny.
Uwieńczeniem udziału w obchodach 100-lecia odzyskania niepodległości

było

uczestnictwo naszych dzieci i młodzieży w gminnym Marszu niepodległości, w którym
brało udział 100 UCZNIÓW.
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