
CZAS PODSUMOWAĆ 
działania podjęte przez społeczność szkolną 

w ramach obchodów wyjątkowego 
Jubileuszu 

100. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ



1918-2018

Konkurs na Laleczkę Poleczkę 

W niedzielę 29 kwietnia 2018 r. w MDK 
w Radomsku odbyło się uroczyste podsumowanie 
Konkursu na Laleczkę Poleczkę, zorganizowanego 
przez  PSP nr 7 w ramach Miejskich Obchodów 100-lecia 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

Do Konkursu zgłoszono ponad 170 lalek 
przygotowanych przez uczniów 16 placówek oświatowych 
i podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Laleczki można było kupić w naszej szkole 
do 31 maja. Dochód z ich sprzedaży został przekazany 
na cel charytatywny.  



1918-2018



1918-2018

Biało-Czerwony Omnibus 2018
Dnia 10 maja 2018 r. w PSP 6 w Radomsku 

odbyła się piąta edycja Powiatowego Konkursu wiedzy 

„Biało-Czerwony Omnibus 2018”. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich 
szkół podstawowych. 

Nasze reprezentantki zdobyły wyróżnienia.
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1918-2018

„100 lat Niepodległości”
Szkolny konkurs na plakat

Konkurs odbył się w maju 2018 r.                      
i przeznaczony był dla uczniów klas IV- VI.

Nagrodzonym uczniom wręczono dyplomy 
i upominki w dniu zakończenia roku szkolnego 
19 czerwca 2018 r.



1918-2018

„Świetlicowe potyczki”

Dnia 29 maja 2018 r. odbył się Międzyszkolny 
Turniej dla Świetlic „Świetlicowe potyczki”. Konkurs 
adresowany był do wychowanków świetlic szkół 
podstawowych z terenu miasta.

W związku z obchodami Jubileuszu 
Niepodległej, hasło przewodnie turnieju brzmiało 
„Marszałek Józef Piłsudski”.



1918-2018

19 czerwca 2018 r.

Siódemka kibicuje

Tego dnia uczniowie i nauczyciele wspaniale 
przygotowali się do wspólnego kibicowania  
biało-czerwonym, solidaryzując się z naszą 
narodową reprezentacją. 
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Rajd rowerowy
„Śladami Historii”

Dnia 20 września 2018 r. uczniowie klasy III b 
gimnazjum wyruszyli z nauczycielami                             
wychowania fizycznego w trasę liczącą 55 km. 

Odwiedzili miejsca pamięci związane z II wojną 
światową: 
• Jasień 
• Kotfin 
• Ewina
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1918-2018

Międzyszkolny Konkurs Multimedialny 
„Moja Polska”

Konkurs przeznaczony był dla uczniów szkół 
podstawowych. Polegał na wykonaniu prac 
w trzech grupach wiekowych, z wykorzystaniem  
programu Word, Paint, PowerPoint i aplikacji 
Scratch. 

Konkurs realizowany był we wrześniu                     
i październiku 2018 r.
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Prelekcja
,,Mocarstwa a sprawa polska 

podczas I wojny światowej’’

dr. hab. Janusza Budzińskiego z Uniwersytetu Jana 
Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie 
Trybunalskim odbyła się 17 października 2018 r.

Spotkanie zorganizowano w ramach 
współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem.
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Zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej
„Radomsko u progu niepodległości”

W październiku 2018 r. uczniowie klas  VI i VII 
uczestniczyli w zajęciach „Radomsko u progu 
niepodległości”, zorganizowanych przez Bibliotekę 
Pedagogiczną w Radomsku.

Uczestnicy zajęć poznali sytuację społeczno-
ekonomiczno - polityczną naszego miasta na początku  
XX wieku, obejrzeli dokumenty  z tamtego okresu, 
czasopisma satyryczne oraz publikacje poświęcone 
historii Radomska. 
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Wycieczka do miejsc pamięci narodowej 
w powiecie radomszczańskim

Klasa VIII c pojechała 17 października 2018 r. na wycieczkę 
edukacyjną do miejsc pamięci narodowej, znajdujących się na 
Ziemi Radomszczańskiej. 
Młodzież odwiedziła:
• Wygodę
• Pławno
• Borzykowę
• Silniczkę

Przewodnikami wyprawy byli pracownicy Muzeum 
Regionalnego w Radomsku. 
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Cykl lekcji w bibliotece szkolnej

„Niepodległa”

W zajęciach bibliotecznych, które odbyły się     
w październiku 2018 r., uczestniczyli uczniowie klas 
IV i V. 

Młodzież poznała historię odzyskania 
niepodległości przez Polskę, a także ciekawostki                     
z życia Józefa Piłsudskiego. 



Gra miejska 
„Radomsko u progu niepodległości”

Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasta 
Radomska i Zespół Szkół Ekonomicznych 
w Radomsku. 

Zmagania odbyły się 17 października 2018 r. 
W grze wzięło udział sześć drużyn                                    

z radomszczańskich szkół, w tym dwie z naszej. 

1918-2018



• 17 października, przypada rocznica oficjalnej 
wizyty Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Radomsku, która miała miejsce 17 
października 1921 roku. 

1918-2018
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Zawody lekkoatletyczne 
Wybieramy najlepszego sprintera 

i długodystansowca szkoły.

W związku z obchodzonym Jubileuszem 
22 października 2018 roku odbyły się zawody lekkoatletyczne. 

W zawodach brali udział uczniowie z klas IV - VIII 
oraz III gimnazjum. 

W wyniku zaciętej rywalizacji wyłoniono mistrzów                     
w trzech kategoriach.
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Konkurs historyczny 

dla klas IV-VI

NARODZINY II RZECZYPOSPOLITEJ 

(1918-1922)

Odbył się 25 października 2018 r.

Wzięło  w nim udział 11 uczniów z klas IV-VI.



1918-2018

„A to Polska właśnie…”

Konkurs recytatorski dla klas „O”- III

Konkurs recytatorski dla młodszych dzieci                   
z naszej szkoły odbył się 26 października 2018 r. 
Wzięło w nim udział 22 uczniów z klas „O”-III. 

Uczestnicy konkursu  przygotowali wiersze 
o tematyce patriotycznej.
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Uczniowie PSP7 zapalili znicze

Dnia 26 października 2018 r. 

uczniowie PSP nr 7 zapalili znicze na grobach 
zasłużonych radomszczan

i żołnierzy polskich.
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Polonez w Parku Solidarności 

- patriotyczny happening w Radomsku

Impreza odbyła się 27 października 2018 r.

Wzięli w nim udział uczniowie radomszczańskich szkół 
podstawowych, nauczyciele, rodzice oraz mieszkańcy 
Radomska. 

Dzieci i młodzież wspólne śpiewali pieśni 
patriotyczne, zatańczyli poloneza i wykonali żywą flagę.

Organizatorami happeningu były PSP nr 6,7,9.
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„Różne oblicza wolności”

Konkurs krasomówczy dla klas VIII i III G.

Konkurs dla najstarszych uczniów naszej szkoły 
odbył się 29 października 2018 r.

Uczestnicy w bardzo sugestywny sposób 
przekazali poglądy literatów i filozofów na temat 
wolności.



1918-2018

„Laurka i bukiecik dla Niepodległej”

W listopadzie 2018 r. uczniowie klas               
„O”-III brali udział w konkursie plastycznym 
„Laurka i bukiecik dla Niepodległej”.

Przepiękne prace w biało- czerwonych 
barwach, wykonane przez najmłodszych 
patriotów, stanowią okolicznościową dekorację 
górnego korytarza szkolnego.
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Spotkanie z poezją patriotyczną

Impreza odbyła się 6 listopada 2018 r. 
Niewątpliwie bohaterami tego wydarzenia byli 
recytatorzy- Dyrektor Muzeum Regionalnego                    
w Radomsku Pan Krzysztof Zygma, absolwent naszej 
szkoły, Dyrekcja i nauczyciele.  

Artyści prezentowali wybrane przez siebie 
utwory o tematyce patriotycznej. 

Uroczystość uświetniły piosenki  w wykonaniu 
naszych uczniów.
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„Dla Niepodległej”

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej

Dnia 6 listopada 2018 r. odbył się Międzyszkolny 
Konkurs  Piosenki Patriotycznej, zorganizowany                  
dla klas edukacji wczesnoszkolnej. 

Reprezentanci z poszczególnych szkół  zmierzyli 
się z utworami muzycznymi o treściach patriotycznych.  
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Debata patriotyczna  
„Rysy Niepodległości”

Debatę patriotyczną pod hasłem 
„Rysy Niepodległości” zorganizowali 6 listopada 2018 r.                
w MDK w Radomsku PSP 7 i SKE "Młodzież dla Europy". 

Założeniem dyskusji, przygotowanej w ramach 
Miejskich Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, było refleksyjne spojrzenie na 
niepodległość.

W debacie udział wzięli uczniowie PSP 7, I i II LO, 
ZSE w Radomsku i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Dobryszycach.
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Urodziny Niepodległej w I B

Uczniowie klasy I B 6 listopada 2018 r. 
zaprosili rodziców na wspólne świętowanie setnych 
urodzin Niepodległej. 

W tym dniu dzieci wykonały wraz                            
z rodzicami biało-czerwone chorągiewki, którymi  
11 listopada udekorują okna swoich domów. 

Na spotkaniu nie zabrakło wierszy i pieśni 
patriotycznych oraz urodzinowego poczęstunku.
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Happening - 100 lat minęło…

Impreza odbyła się 8 listopada 2018 r.  
Organizatorami byli uczniowie z SKE „Młodzież 
dla Europy”. Ubrani w biało-czerwone barwy, 
z szalikami, flagami, pomalowanymi twarzami, 
dziesiątkami biało-czerwonych uczcili na 
ulicach Radomska Narodowe Święto 
Niepodległości.
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Zapraszamy również na okolicznościową 
wystawę do biblioteki szkolnej.

Dziękuję za uwagę
Małgorzata Szyda


