Realizacja działań w Zespole Szkół Akademickich w Zielonej Górze w ramach obchodów
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1. Gra terenowa i Piknik zdrowia
I i II etap - 27.09.2018 od 10.00 do 12.00 adresatami są uczniowie, przedstawiciele klas gimnazjalnych oraz 7/8 klas szkół
podstawowych z opiekunami.
Piknik zdrowia – przed szkołą: strefa zdrowego jedzenia warzywa (wegeteriańskie dania), owoce, pieczywo, dodatki; strefa
relaksu; strefa sportu i gier oraz grochówka wojskowa, grill: kiełbaski.
Nasadzenia na terenie przyszkolnym 100 roślin na stulecie. Wręczenie nagród dla zwycięzców gry terenowej. Tort. Cafe
Lotnik w świetlicy: woda, soki herbata i kawa oraz słodkie przekąski. Zaproszenie pilotów – wywiady. Wyświetlane zdjęcia
i filmy dotyczące patrona.
2. Wycieczki
Wycieczki jednodniowe śladami powstańców i bitew na Ziemi Lubuskiej (uczniowie klas pierwszych LO i klas gimnazjalnych).
Wycieczka Kargowa – Babimost – Kopanica – Zbąszyń)
Wycieczka wirtualna: Lubuskie Miejsca Pamięci. Prezentacja multimedialna wykonana przez uczniów i dla uczniów
połączona z wykładem dla wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców realizowane na terenie ZSA.
3. Wystawy październik/listopad 2018
Pamiątki. Organizowana przez uczniów wystawa pamiątek związanych z odzyskaniem niepodległości oraz osadnictwem
przesiedleńców z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane. W ZSA.
„100-lecie Powstania Wielkopolskiego”, wystawa organizowana we współpracy z Towarzystwem Pamięci Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Oddział Lubuski.
4. Konkursy
Plastyczny - Plakat „Moja NIEPODLEGŁA”.
Graficzny - Grafika komputerowa lub rysunek: „On, Ona, Ono … ludzie i wydarzenia najważniejsi dla niepodległej”.
Literacki - „Babciu! Dziadku! Z czym kojarzy Ci się niepodległość…? „ - nierozstrzygalny konkurs literacki dla babć i dziadków
na wspomnienie związane z budowaniem polskości.
5. Apel
Radosne święto - 08.11.2018 – dzień z epoki. W tym dniu budujemy klimat lat 20’ i 30’ poprzez muzykę z epoki, filmy
wyświetlane podczas przerw w świetlicy ZSA, kawiarenkę, kabarety oraz stroje charakterystyczne dla tych czasów, w które
przebrani będą nasi uczniowie i nauczyciele.
Bal w strojach wieczorowych z epoki 08.11.2018.
Organizujemy bal w konwencji epoki (dekoracje, jak również muzyka i stroje) dla uczniów i nauczycieli.
Chwila powagi – uroczysty apel zorganizowany w udekorowanej (w szczególności eksponowanie barw narodowych bieli
i czerwieni) sali gimnastycznej dla wszystkich uczniów ZSA 09.11.2018 z zachowaniem ceremoniału uroczystości
państwowej. Akademia rocznicowa będzie zawierała w programie treści związane z postaciami wybitnych Polaków i ich
zasługami dla Odrodzonej. Wcześniej przygotujemy naszych uczniów w zakresie obowiązującego stroju galowego,
zachowania i poprawności wykonania hymnu państwowego.
6. Dzień dla życia – 5 grudnia 2018 - VII raz w szkole organizowana zbiórka krwi, czyli rozpoczynamy drugie 100 litrów na
100-lecie odzyskania niepodległości.
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