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Lekcja muzealna - „Kilka słów o
niepodległości i polskich symbolach
narodowych” - poprowadzona przez

pracowników Muzeum Historycznego w Ełku
p. Magdalenę Szumską i p. Dariusza Jurczaka

Żywa lekcja historii prowadzona przez pana
Jacka Rutkowskiego pracownika WMODN

filia Olecko – prelekcja nawiązująca do wystawy
pt.: „Jak to w dawnej szkole bywało…”

W poniedziałek w ramach zorganizowanych akcji związanych z Tygodniem
Patriotyzmu uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w lekcji muzealnej (online)

przygotowanej przez Muzeum Historyczne w Ełku.
Tematem zajęć była niepodległość oraz symbole narodowe.

Nasi wychowankowie dowiedzieli się nie tylko skąd
wziął się orzeł w godle naszego kraju, ale także jak zmieniał
się wygląd tego białego ptaka na przestrzeni wieków.

Prowadzący
opowiedzieli też
uczniom kiedy i w
jaki sposób należy
prawidłowo
wywieszać flagę
państwową.
Wskazali, kiedy na
fladze mogą
pojawiać się inne

symbole, a kiedy flaga jest tylko w barwach biało –
czerwonych.

Ostatnim, ale równie ciekawym aspektem lekcji muzealnej była historia polskiego
hymnu państwowego. Uczniowie zapoznali się ze wszystkimi pieśniami, które służyły
Polakom za hymn narodowy, aż do powstania „Mazurka Dąbrowskiego” ze słowami Józefa
Wybickiego.



W poniedziałek i we wtorek naszą szkołę
odwiedził pan Jacek Rutkowski – nauczyciel historii,
ekspert MEN, który przeprowadził z wybranymi
klasami żywą lekcję historii.

Tematyka prelekcji nawiązywała do wystawy
pana Jacka - ,,Jak to w dawnej szkole bywało...”,
którą nasi uczniowie mieli możliwość podziwiać na
korytarzu szkolnym podczas Tygodnia Patriotyzmu.

Pan Jacek opowiedział zebranym uczniom jak
wyglądała nauka w szkole podczas zaborów, w
czasie trwania II Rzeczpospolitej, w okupacji, w
okresie powojennym oraz czasach PRL-u.

Historyk zaprezentował uczniom wiele
dokumentów, m.in. świadectwa ukończenia szkół,
dzienniczki uczniowskie oraz regulaminy szkolne. Dzielił
się z wychowankami ciekawostkami z życia szkolnego,
prezentował zdjęcia zeszytów, notatek i prac
ówczesnych uczniów.

Wszyscy uczniowie zgodnie twierdzili, że były to
ciekawe zajęcia, które otworzyły uczniom oczy na to jak
ważna jest szkoła w życiu człowieka i całego
społeczeństwa. Chętni uczniowie zadawali pytania
prowadzącemu odnośnie kwestii, które ich szczególnie
zainteresowały.

Serdecznie dziękujemy pracownikom Muzeum Historycznego w Ełku - p.
Magdalenie Szumskiej i p. Dariuszowi Jurczakowi oraz panu Jackowi Rutkowskiemu

za wsparcie naszego Tygodnia Patriotyzmu i poprowadzenie lekcji dotyczących
historii naszej Ojczyzny.

W ramach wtorkowych akcji, podczas
jednej z przerw lekcyjnych nasi
wychowankowie mieli również możliwość
wysłuchania - Sondy patriotycznej, którą
przygotowali chętni uczniowie z kl. 7-8.
Dzieci przeprowadziły sondę wśród
pracowników szkoły, członków rodziny,
rówieśników i bliskich im osób.

Sonda poświęcona była wyłącznie tematyce patriotycznej, pytane osoby dzieliły się swoimi
spostrzeżeniami na temat dzisiejszej wizji patriotyzmu i wskazywały właściwe postawy oraz
zachowania patriotyczne, tłumaczyły jakimi cechami powinien odznaczać się prawdziwy patriota.
Zachęcamy do wysłuchania fragmentu sondy patriotycznej - https://youtu.be/GE35gLT1fso.


