
Certyfikat dla szkoły w ogólnopolskim projekcie „100-lecie III Powstania Śląskiego”.  

Szkoła Podstawowa nr 18 w Zabrzu od przeszło 60 lat nosi imię Powstańców Śląskich. 

Z okazji setnej rocznicy III Powstania Śląskiego, zaprosiła uczniów klas I-III szkół 

podstawowych  do wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „100-lecie III 

Powstania Śląskiego”.  W projekcie uczestniczyło 14 szkół podstawowych, w tym 6 im. 

Powstańców Śląskich. 

Celem projektu było: 

- uczczenie setnej rocznicy III-go Powstania Śląskiego, 

- kształtowanie postaw patriotycznych, 

- pobudzenie tożsamości narodowej,                                                                                

- przybliżenie historii Śląska, 

- pobudzanie uczniów do kreatywnego i twórczego myślenia, 

- rozbudzanie zainteresowań uczniów, 

- zdobywanie wiedzy poprzez poszukiwanie i gromadzenie informacji, 

- wyposażenie uczniów w zasób wiedzy o III Powstaniu Śląskim i jego znaczeniu dla 

naszego regionu. 

  W naszej szkole do projektu w szczególny sposób zaangażowała się klasa III a. W 

klasie przeprowadzono: lekcje dotyczące historii powstań śląskich, słuchano pieśni 

powstańczych oraz oglądano filmy historyczne dotyczące powstań śląskich. Uczniowie 

wykonywali rapowankę do wiersza ,,Fto ty jesteś” o naszej naszej Małej Ojczyźnie. W klasie 

urządzono galerie prac plastycznych związanych z tematyką powstańczą. Uczeń Adam 

Brzeziński wykonał postać powstańca w grze minecraft. Podczas zajęć regionalnych także 

uczniowie klas I-II poznawali historię powstań śląskich i kolorowali historyjki o tematyce 

tych ważnych historycznie dziejów Śląska. W realizacji projektu wykorzystano bajkę 

opracowaną przez Instytut Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej w Katowicach "Pola, 

Wojtek i trzy skrzydła. Historia o Powstaniach śląskich dla dzieci" oraz „Pola i Wojtek na 

powstańczym szlaku” wraz z materiałami dydaktycznymi, a także kolorowankę dla dzieci 

przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej - Oddział w Katowicach "Pokoloruj historię 

- Górny Śląsk"  w czasie Powstań Śląskich. 

Efektem tych działań było: rozbudzenie zainteresowań historycznych najmłodszych 

uczniów oraz zapoznanie ich z ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce na Śląsku, 

kształtowanie postaw patriotycznych, budzenie tożsamości narodowej w nowoczesnej formie  

z wykorzystaniem technologii informatycznej.  

Efektem końcowym projektu było przygotowanie prezentacji, która ukazywała działania 

szkoły. 
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