
TYDZIEŃ KULTURY  

w SP 17 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

 

19.11.2019r.  (wtorek) DZIEŃ UŚMIECHU 

➢ każdy uczeń przygotowuje swój ulubiony emotikon 

➢ klasy 0-3 – wierszyki, rymowanki, śmieszne historyjki 

➢ klasy 4-8 krótkie żarty, dowcipy na początku każdej lekcji (przygotowane wcześniej 

przez uczniów i skonsultowane z wychowawcą) 

➢ na każdej przerwie będzie uczniów zabawiał klaun 

➢ Dzień Miesiąca „Dzikie Skarpetki” -  organizator Samorząd Uczniowski  

 

20.11. (środa) DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI 

➢  w każdej klasie wybory ucznia, który otrzyma order „Życzliwy dla wszystkich” - 

wyboru dokonują uczniowie i wychowawca, po konsultacji z nauczycielami uczącymi 

w  danej klasie. Ma to być osoba życzliwa, pomocna, na której zawsze można polegać. 

➢ Klasa 7a przygotowuje „Koszyk z sentencjami” – ciekawe myśli, powiedzenia, 

sentencje, które będą rozdawane uczniom na przerwach. 

➢ Klasy 0 i 1b – Bajkoterapia 

 

21.11. (czwartek) DZIEŃ TOLERANCJI 

➢ konkurs recytatorski „My się mówić nie boimy” pod hasłem „Jan Brzechwa - 

najpiękniejsze wiersze dla dzieci" 

➢ Klasowe debaty na temat tolerancji – jedna z lekcji w tym dniu (przynajmniej 

w części) powinna być poświęcona tolerancji 

➢ Czy jesteśmy empatyczni? – zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego w klasach 

ósmych 

➢ gazetka ścienna Tolerancja - w holu szkoły 

➢ w tym dniu przychodzimy ubrani na niebiesko 

 

22.11. (piątek) DZIEŃ KULTURY OSOBISTEJ 

➢ Każda klasa wraz z wychowawcą w ramach godziny wychowawczej prowadzi 

burzę mózgów/pogadankę na temat kultury osobistej, a następnie przygotowuje 

plakat: „Jakie cechy posiada człowiek kulturalny i jak się zachowuje?”. Kolejnym 

krokiem jest przekazanie plakatu pedagogowi szkolnemu, plakaty będą 

umieszczone w holu szkoły. 

➢ Przewodniczący każdej klasy będzie posiadał kartę obserwacji, na której w ciągu dnia 

będzie zbierał punkty dla swojej klasy za oczywiście kulturalne zachowanie. Po każdej 

lekcji prosi nauczyciela o ocenienie zachowania klasy.  

➢ Nauczyciele oceniają postępowanie klasy w tym dniu w skali ocen 1-5 wg ustalonych 

kryteriów.  

Klasa, która zdobędzie najwięcej punktów otrzyma nagrodę niespodziankę. 

➢ Świetlica szkolna – zajęcia wychowawcze „Dobre maniery” 

 



25.11. (poniedziałek) DZIEŃ ELEGANCJI 

➢ W tym dniu wszyscy przychodzimy do szkoły ubrani bardzo elegancko, 

przeprowadzony będzie konkurs „Miss i Mister Elegancji”. Wybieramy w klasie jedną 

osobę najbardziej elegancko ubraną w dniu 25.11.2019r. Wyboru dokonują uczniowie 

i   wychowawcy. Wyniki przeprowadzonych wyborów proszę podać do pedagoga 

szkolnego. 

➢ Podsumowanie Tygodnia Kultury nastąpi w jednym z kolejnych dni. 

 

Koordynatorem akcji jest szkolny pedagog – p. Dorota Bikowska 


