Gmina Dobrcz

Obchody uroczystości rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Uczniowie szkoły w Kotomierzu wyjątkowo uroczyście obchodzili w tym roku rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Najpierw w czwartek
26 kwietnia wzięli udział w debacie na temat patriotyzmu i konkursie wiedzy o Polsce przygotowanych przez koło historyczne klasy III
gimnazjum.

Uczniowie poszczególnych etapów (klasy 1-3, 4-6 oraz 7 i gimnazjum) z zainteresowaniem wysłuchali debaty, która była bardzo
zróżnicowana, a następnie odpowiadali na pytania dotyczące Polski (historii, geografii, polityki itp.). Oczywiście pytania były dostosowane
do ich wieku, np. najmłodsi wymieniali nazwy morza i rzek, nad którymi leży Polska i zastanawiali się, w którą stronę patrzy orzeł na
godle państwowym. Klasy 4-6 miały pytania dotyczące sąsiadów Polski (np. stolica Białorusi), historii (jaki władca dokonał chrztu Polski)
oraz polityki (jakie zwierzę hoduje Jarosław Kaczyński). Gimnazjaliści i klasa 7 mieli pytania najtrudniejsze: wymień 3 prezydentów Polski,
gdzie władzę sprawuje Victor Orban i jaką rolę w armii polskiej spełniają rosomaki. Wszyscy uczestnicy konkursu świetnie się bawili,
dostali dyplomy i słodkie nagrody.
Kolejnego dnia, w piątek 27 kwietnia, uczniowie mieli możliwość wysłuchania gawędy historycznej wygłoszonej przez gawędziarkę p.
Małgorzatę Jarocińską, która w bardzo interesujący sposób przybliżyła im okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz atmosferę
tamtych czasów. Gawęda była wspierana muzyką – utworami z epoki – oraz prezentacją ilustrującą opowiadane treści. Uczniowie po raz
kolejny usłyszeli też przypomnienie o konieczności powieszenia flagi przed domem.
Po powrocie z majowego weekendu uczniowie zostali zaproszeni przez koło historyczne klasy 7 na pokaz mody historycznej. Stroje
przygotowane własnoręcznie przez uczniów prezentowały modę od starożytnej Grecji aż do II wojny światowej. Pokaz uzupełniały opisy
strojów i ciekawostki związane z modą przedstawiane przez prowadzące imprezę Lenę z kl. 7 w stroju wietnamskim oraz p. Agnieszkę
Drożyńską ubraną w peplos (kobiecy strój grecki). Na koniec uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcia z wybraną/ym modelem, którego strój
najbardziej im się podobał, co wzbudziło bardzo duży entuzjazm, zwłaszcza wśród najmłodszych

1

