
GIMNAZJUM  IM.  ADAMA  BORYSA  W  WITKOWIE 

 

 
Plan  pracy  wychowawczej 

klas   II 

rok  szkolny  2016/2017 
Opracowany plan wychowawczy związany jest ściśle z Programem Wychowawczym Szkoły. Cele wychowawcze zawarte w planie zostały 

opracowane w oparciu o podstawę programową i zintegrowane z treściami programowymi. Realizacja ich odbywa się w klasach I-III 

Gimnazjum. Niektóre z celów realizowane są w trakcie zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i innych form pracy z uczniem (akademie, apele, 

wyjazdy do kina, teatru…). 

 

 
Wychowawcy: Urszula Knast, Iwona Trelka, Jolanta Chyba, Jarosław Barszcz, Paweł Piniarski 

 
 



Cele  pracy  wychowawczej 
 

 

 
 

1. Zapewnienie wychowankom warunków do wdrożenia się w naukę na drugim etapie edukacyjnym z uwzględnieniem: projektu 

edukacyjnego. 

2. Uwrażliwienie wychowanków na potrzeby drugiego człowieka poprzez kształtowanie postaw tolerancji i empatii, w odniesieniu do praw 

człowieka i zróżnicowania kulturowego mieszkańców  naszego kraju. 

 

 

3. Rozwijanie twórczego myślenia naszych wychowanków poprzez stosowanie nowoczesnych form kształcenia podczas godzin do dyspozycji 

nauczyciela. 

 

 

4. Uwrażliwienia uczniów na patriotyzm ze szczególnym uwzględnieniem postaci patrona szkoły – Adama Borysa. 

 

5. Zapewnienie wszechstronnego rozwoju osobowości gimnazjalisty.  
 

 

 



Zagadnienie 1: Organizacja zespołu klasowego 

 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

1 Organizacja zespołu 

kasowego – wybór 

samorządu klasowego, 

przydział zadań 

- Kształtowanie pozytywnych 

postaw oraz odpowiedzialności 

za sprawy klasy i szkoły 

Uświadomienie potrzeby 

rzetelnego wykonywania swoich 

obowiązków 

Propagowanie idei 

samorządności 

i współodpowiedzialności za 

właściwe jej realizowanie 

Wybór samorządu klasowego 

poprzez głosowanie 

Omówienie obowiązków i zasad 

postępowania samorządu 

klasowego, dyżurnych 

Zapoznanie zespołu z 

regulaminem i działalnością 

Samorządu Szkolnego 

Zachęcenie uczniów do 

zaangażowania się w pracę 

Samorządu Szkolnego 

Uczniowie: 

Wybierają i akceptują 

samorząd klasowy 

Angażują się w pracę 

Samorządu Szkolnego 

Właściwie i sumiennie 

wypełniają swoje obowiązki 

2 Prawa i obowiązki ucznia 

Gimnazjum im. Adama 

Borysa 

Zapoznanie uczniów ze Statutem 

Szkoły, WSO 

Uświadomienie potrzeby dbania 

o dobre imię szkoły 

Szczegółowe omówienie Statutu 

Szkoły, w szczególności praw i 

obowiązków ucznia, WSO 

Dyskusja na temat „Jak dbać o 

dobre imię szkoły” 

Uczeń: 

Zna swoje prawa i 

obowiązki 

Czuje się odpowiedzialny 

za klasę i szkołę 

Dba o dobre imię szkoły 

3  Wybieramy temat projektu 

edukacyjnego. 
Zapoznanie z regulaminem 

projektu edukacyjnego 

- Zapoznanie z wykazem bazy 

tematów projektu edukacyjnego 

- Zapoznanie z obowiązującą 

dokumentacją projektu 

edukacyjnego 

omówienie regulaminu projektu 

edukacyjnego 

podział klasy na zespoły 

projektowe 

 Uczeń zna: 

- regulamin projektu 

edukacyjnego 

- dokumentację 

obowiązującą przy 

realizowaniu projektu 

- bazę tematów projektu 

edukacyjnego 

4  Jak uzyskać dobre wyniki 

w nauce? 

- wskazywanie uczniom możliwości 

sposobów uczenia się i czynników 
pokazanie sposobów uczenia 

się na podstawie filmu 

 Uczeń zna: 

- różne sposoby zbierania 



 powodujących własne sukcesy i 

porażki. 

edukacyjnego 

- omówienie czynników które 

mają wpływ na nasze sukcesy i 

porażki 

-sposoby radzenia z porażką 

informacji i przyswajania 

wiadomości, 

- dostrzega wpływ 

czynników na własne 

sukcesy i porażki. 

 

Zagadnienie 2: Zachowanie w miejscach publicznych i nie tylko 

 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

5   Człowiek w świecie 

kultury i sztuki 

-  co to jest „kultura”, kultura jako 

sposób bycia 

-   wpływ sztuki na człowieka ( 

jakich wrażeń dostarcza, o jakie 

przeżycia wzbogaca) 

-  przygotowanie do odbioru sztuki 

-   co nam daje : kino, teatr, 

telewizja, architektura, muzyka 

 

burza mózgów na temat : Co to 

jest kultura? 

- wykorzystanie fragmentów 

sztuki teatralnej, dyskusja 

- ćwiczenie umiejętności 

wyciszania się – zadania 

wymagające ciszy i skupienia 

 -wdrażanie do pożytecznego 

spędzania czasu wolnego 

-   zdaj sobie sprawę z 

przeżyć i doznań 

estetycznych wynikających z 

kontaktu ze sztuką 

-   potrafi dostrzec znaczenie 

sztuki w życiu każdego 

człowieka 

-   potrafi korzystać z 

dostępnych mu zasobów 

sztuki 

-   wie, że trudności w 

odbiorze sztuki wynikają z 

rzadkich kontaktów 

 

6  Po drugiej stronie sieci  rozwijanie postaw kulturalnego 

zachowania się w sieci 

- uwrażliwienie na kulturę 

słownictwa 

- uświadomienie konieczności 

poszanowania godności osób 

znajdujących się w sieci 

 Uczeń: 

- kulturalnie i z godnością 

zachowuje się w sieci, na 

różnych portalach 

społecznościowych 



- pozytywnie wpływa na 

zachowanie kolegów i 

koleżanek 

7   Człowiek gospodarzem 

czy wrogiem przyrody  

-  uzależnienie dwustronnej 

zależności przyrody i człowieka 

-przykłady działalności przyrody w 

stosunku do człowieka: 

   efekt cieplarniany 

   kwaśne deszcze 

   dziura ozonowa 

   powodzie (Polska 1997 r.) 

   susze (Polska 2000 r. ) 

   trzęsienia ziemi 

-przykłady działalności człowieka w 

stosunku do przyrody 

-   zanieczyszczenia atmosfery, wód, 

gleby 

-   wycinanie i niszczenie lasów 

-   niewłaściwe technologie 

produkcji 

-zainteresowanie ochroną przyrody 

-katastrofy ekologiczne 

 

- dyskusja na podstawie 

inscenizacji „zagrożenia 

atmosfery” oraz własnych prac 

przygotowanych z okazji „ 

Światowego Dnia Ziemi ” 

-   przykłady katastrof 

ekologicznych 

-   awaria elektrowni atomowej w 

Czarnobylu ( IV. 1986) 

-   awaria tankowca 

amerykańskiego „Exon Valdoz ” u 

wybrzeży Alaski ( 1989 r.) 

   Indie – Bhopal – 

Awaria zbiornika z izocyjankiem 

metylu ( 1984 r.) 

 

-  wie, że działalność 

człowieka ma negatywny 

wpływ na stan środowiska 

naturalnego 

  - wie, że nieprzestrzeganie 

podstawowych zasad w 

stosunku do przyrody grozi 

poważnymi klęskami 

-  zdaje sobie sprawę, że 

wszelkie katastrofy 

ekologiczne powodują 

niekorzystne ( często 

tragiczne ) skutki w 

środowisku naturalnym 

-   wie, że on sam (uczeń) ma 

wpływ na stan środowiska, 

w którym żyje 

-   wie, że człowiek nie 

powinien być 

sprzymierzeńcem, a nie 

wrogiem przyrody 

-   zauważa ludzki egoizm 

 

8/9 Oceniamy nasze 

zachowanie 

- Kształtowanie umiejętności 

obiektywnego oceniania siebie, 

swoich zachowań oraz oceny 

koleżanek i kolegów 

- Umiejętność wypełniania Karty 

oceny zachowania 

Uczeń: 

- obiektywnie, sprawiedliwie 

oceni siebie oraz koleżanki i 

kolegów z klasy 

 

 



Zagadnienie 3: Budowanie prawidłowych relacji w grupie 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

10  Koleżeństwo, przyjaźń, 

,,nasze paczki’’. 
Kształtowanie więzi społecznych 

-Czynnik wpływające na fakt 

posiadania kolegów i przyjaciół 

- Odrzucenie, osamotnienie, izolacja 

w grupie 

- Prawa, powinności przyjaciół 

- Grupy nieformalne 

burza mózgów na temat :Co to 

są więzi społeczne? 

- film edukacyjny  

- ustalenie katalogu dobrego 

przyjaciela 

 Uczeń: 

-  rozumie wartości uczuć 

jakie daje przyjaźń, 

akceptacja, bezpieczeństwo -

-wie, że posiadanie ( lub nie 

) kolegów, przyjaciół zależy 

w dużej mierze od niego 

samego 

-  potrafi określić prawa i 

obowiązki przyjaciół 

-   zna zasady 

funkcjonowania grup 

nieformalnych 

 

11  Nasza klasa  solidarność i lojalność wobec 

kolegów 

-   klasa jako grupa uczniowska o 

określonych prawach i obowiązkach 

-  normy wewnętrzne( pozytywne i 

negatywne) 

-  uświadomienie różnic istniejących 

w zespole klasowym 

 

  dyskusja na temat np. wszyscy 

chcemy się dobrze uczyć w naszej 

klasie 

-  dyskusja – dlaczego w naszej 

klasie jest tak dużo ocen 

dopuszczających i 

niedostatecznych 

-   burza mózgów – jak to zmienić 

-   pretensje uczniów do 

samorządu 

 

- uczniowie potrafią sobie 

uświadomić, że to co się 

dzieje w klasie zależy od 

nich samych 

-   powinni określić czy klasa 

jest zgrana, czy nie i od 

czego to zależy 

-   co należy zrobić, żeby 

wszyscy w klasie czuli się 

dobre i aby jednocześnie 

klasa była na medal 

 

12  Nasi nauczyciele i my -opinia uczniów o sobie 

-  uzmysłowienie uczniom, że 

- burza mózgów na temat „ jacy 

jesteśmy w stosunku do naszych 

 uczeń wie, że kontakty z 

nauczycielami zależą 



stosunki uczeń – nauczyciel  i 

nauczyciel – uczeń  zależą od 

uczniów i nauczycieli 

 

nauczycieli „ 

-   burza mózgów „ czego 

wymagamy od naszych 

nauczycieli „ 

-   dyskusja na powyższe tematy 

 

również od nich 

-   nauczyciel to też człowiek 

i ma prawo do chwili 

słabości 

-  dostrzega wartości 

pozytywnych postaw  w 

stosunku do nauczycieli 

-   zna swoje prawa i 

obowiązki jako ucznia 

-  dostrzega potrzeby 

zgodnego obcowania 

 

13   Rodzina w życiu 

człowieka 
 ukazywanie roli rodziny w życiu 

każdego człowieka 

-   kształtowanie ważności postawy 

ucznia w rodzinie 

-   respektowanie praw i 

obowiązków w rodzinie 

-   ukazywanie różnych problemów 

rodzinnych 

 

 pogadanka,  dyskusja, praca w 

grupach 

- film edukacyjny 

- karta pracy : Prawa i obowiązki 

w rodzinie. 

 

-   dostrzega ważność 

rodziny jako komórki 

społecznej 

-   zna swoje miejsce w 

rodzinie, jej i swoje prawa i 

obowiązki 

-   dostrzega różne problemy 

w rodzinie 

-   potrafi dostrzec przyczyny 

konfliktów 

 

14  Mój chłopak, moja 

dziewczyna 
  pogłębienie odpowiedzialnego 

stosunku dorastającej młodzieży do 

spraw wzajemnego obcowania 

chłopców i dziewcząt 

-   sympatie i miłości młodzieżowe 

-  kształtowanie opinii zespołu w 

zakresie obyczajowości młodzieży 

w tej dziedzinie 

 

    anonimowa ankieta  na temat 

wzoru osobowego dziewczyny, 

chłopca 

-  dyskusja na podstawie wyników 

ankiety 

-   wybór i odczytanie listów z 

„sercowych” działów czasopisma 

np. „Bravo” 

 

  - uzmysłowienie młodzieży 

czym jest chodzenie ze sobą 
chłopców i dziewcząt 

-   od czego zależy powodzenie 

-  obyczaje dobre i złe z tym 

związane 
-   odpowiedzialność 

-  trudne sprawy ( propozycja 

zgłoszenia trudnych pytań do 
„skrzynki pytań”_ 



-   znaczenie pierwszej miłości 

 

 

Zagadnienie 4: Emocje i napięcia – porozmawiajmy o uczuciach 

 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

15   Co to znaczy człowiek 

szczęśliwy? 
 ukazanie znaczenia praw każdego 

człowieka do szczęścia 

-   nabywanie umiejętności szukania 

pozytywnych cech w każdym 

człowieku 

-   znaczenie samoakceptacji i 

tolerancji 

 

 burza mózgów :Co oznacza dla 

mnie szczęście ?

-   dyskusja na temat tolerancji: 

-film edukacyjny pt. Małgosia 

 

 wie, że każdy człowiek ma 

prawo do szczęścia 

-   potrafi dostrzec 

pozytywne cechy w każdym 

człowieku 

 

16   Atmosfera w rodzinie  - 

od czego zależy, jak  

 się ją tworzy 

 

 -  próby sformułowania problemu. 

który nastręcza kłopoty we 

współżyciu rodzinnym 

-   co utrudnia współżycie w 

rodzinie 

-   uczenie samokrytycznej oceny 

własnego postępowania 

-   kształtowanie przekonania, że 

wymagania rodziców wynikają z 

miłości do dzieci i troski o nie 

 

 pogadanka z elementami dyskusji -   umie ocenić własne 

postępowanie ( zastanowi 

się, czy rodzice i rodzeństwo 

są zadowolenia z jego 

postępowania ) 

-   wie jakie ma cechy 

dobrze, jakie złe 

-   potrafi podjąć decyzje co 

do dalszego postępowania 

 

17/18 Konflikty z rodzicami, jak 

im zapobiegać, jak je 

rozładować. 

-  próba ustalenia najczęstszych 

przyczyn konfliktów między 

dziećmi a rodzicami 

-  wskazanie ważności praw 

każdego członka rodziny 

-  ankieta typu „plebiscyt 

kłopotów” np. rodzice nie mają 

dla mnie czasu, rodzice każą mnie 

często niesprawiedliwie, rodzice 

sami dobierają mi kolegów            

 uświadomienie faktu, że 

rozwiązywanie problemów 

powinno odbywać się 

wspólnie z rodzicami 

-   rodzic to „ przyjaciel” a 



-   różne formy współżycia w 

rodzinie: partnerskie, liberalne, 

demokratyczne 

-   sposoby zapobiegania 

 

( koleżanki), mam kłopoty ze sobą 

o których boję się powiedzieć 

rodzicom, itp. 

-   dyskusja 

 

nie „ wróg ” 

-  w sytuacjach 

konfliktowych trzeba 

wspólnie szukać 

kompromisu 

-   o najczęściej 

powtarzających się 

„kłopotach” porozmawiać z 

rodzicami 

 

19  Osoby niepełnosprawne i 

ich potrzeby 
    wie kim są osoby 

niepełnosprawne 

-  zna przyczyny 

niepełnosprawności 

-  zna metody zapobiegania 

niepełnosprawności 

-   rozumie i akceptuje potrzebę 

integracji osób niepełnosprawnych i 

sprawnych 

-   wie, że osoby niepełnosprawne 

mają takie same prawa jak ogół 

obywateli 

-   zna zasady udzielenia pomocy 

niepełnosprawnym w gminie 

 

 pogadanka na podstawie 

Rządowego Programu Działań na 

Rzecz Osób Niepełnosprawnych i 

Ich integracji ze Społeczeństwem 

-   wie, że potrzeby 

niepełnosprawnych są takie 

same jak ogółu obywateli 

-  wie, że niepełnosprawni 

muszą pokonać wiele barier 

( np. architektoniczne, 

komunikacyjne), aby 

funkcjonować samodzielnie 

w społeczeństwie 

-   wie, że akceptacja przez 

rodzinę i najbliższe 

otoczenie jest niezbędnym 

czynnikiem integracji 

-  wie, że dostęp do nauki i 

pracy jest SENSEM I 

TREŚCIĄ ŻYCIA 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

20/21 Moje sukcesy i porażki - Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania swoich sukcesów 

oraz porażek 

- Uświadomienie, że porażka nie 

- Ćwiczenia w określaniu 

przyczyn porażek 

- Ćwiczenia ukazujące pozytywne 

sposoby radzenia sobie z 

Uczeń: 

- potrafi wskazać swoje 

sukcesy i porażki 

- potrafi odpowiednio 



oznacza tzw. „końca świata” sukcesami i porażkami wyeliminować porażki ze 

swojego życia 

 

 

Zagadnienie 5: Młodzieżowe Centrum Kariery 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

22 Poznaj siebie – czynniki 

trafnego wyboru zawodu 

- Kształtowanie umiejętności 

poznawania siebie 

- Poznanie czynników trafnego 

wyboru zawodu 

- Ćwiczenia mające na celu 

poznanie siebie, 

- Ćwiczenia pozwalające określić 

czynniki trafnego wyboru zawodu 

Uczeń: 

- potrafi wymienić swoje 

zalety w kontekście trafnego 

wyboru zawodu 

23 Uczę się być 

przedsiębiorczym 

      

24 Rodzaje spotykanych 

zawodów 

   

25 Charakterystyka zawodów 

– Cech Rzemiosła 

   

 

 

Zagadnienie 6: Święta, uroczystości i imprezy szkolne oraz klasowe. 

 

Nr 

kolejny 

Tematyka lekcji 

wychowawczych 

Cele wychowawcze Formy realizacji Spodziewany efekt – 

wartości wychowawcze 

26 Dzień Chłopaka w naszej 

klasie 
Uczenie szacunku wobec 

kolegów 

Utrwalanie zasad savoir vivre 

Rozwijanie otwartości w 

wyrażaniu swoich uczuć 

Kształtowanie „kultury 

składania życzeń” 

Zorganizowanie wspólnie 

z dziewczynkami uroczystości 

klasowej z okazji Dnia Chłopaka 

Uczeń: 

Uprzejmie zachowuje się 

wobec kolegów 

Wie, że uprzejmość 

obowiązuje zawsze i wobec 

każdego 

Składa życzenia w sposób 

otwarty i życzliwy 



27 Dzień Nauczyciela. Kształtowanie szacunku do 

trudnej pracy nauczyciela 

Utrwalanie zasad kulturalnego 

zachowania się ucznia 

Dyskusja na temat pracy 

nauczyciela 

Cechy dobrego nauczyciela 

Jak zostać nauczycielem 

Uczeń: 

Wyraża wdzięczność i 

szacunek wobec nauczycieli 

Jest świadomy trudu pracy 

nauczyciela 

28/29 DO CIEBIE POLSKO – 

rocznica odzyskania 

niepodległości przez 

Polskę oraz uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja 

Kształtowanie uczuć 

patriotycznych i szacunku do 

narodowych rocznic 

Utrwalanie kulturalnych 

zachowań podczas uroczystości 

szkolnych i gminnych 

Przypomnienie faktów 

historycznych związanych z 

odzyskaniem niepodległości przez 

Polskę oraz uchwaleniem 

Konstytucji 3 Maja 

Uczestnictwo w 

okolicznościowym szkolnym 

programie artystycznym 

Udział u uroczystościach 

gminnych 

Uczeń: 

Zna fakty historyczne 

związanie z odzyskaniem 

niepodległości przez Polskę 

Kulturalnie zachowuje się 

w czasie szkolnego 

programu artystycznego 

Godnie uczestniczy 

w uroczystościach gminnych 

30 Adam Borys – patron 

naszej szkoły 
Kształtowanie uczuć 

patriotycznych i szacunku do 

postaci patrona szkoły Adama 

Borysa 

Utrwalanie kulturalnych 

zachowań podczas uroczystości 

szkolnych 

Przypomnienie faktów 

historycznych związanych z 

życiem Adama Borysa 

Uczestnictwo w 

okolicznościowym szkolnym 

programie artystycznym 

 

Uczeń: 

Zna fakty historyczne 

związanie z działalnością 

Adama Borysa 

Kulturalnie zachowuje się 

w czasie szkolnego 

programu artystycznego 

31 „Mikołajki klasowe” Wzmocnienie poczucia więzi 

z zespołem klasowym 

Kultywowanie polskich tradycji 

Działania organizacyjne: 

ustalenie kwoty upominku, 

losowanie 

Przygotowanie sali lekcyjnej 

i poczęstunku 

Rozdanie upominków 

Uczeń: 

Czuje się odpowiedzialny 

za wspólne przedsięwzięcie 

Czuje potrzebę sprawiania 

radości innym 

32 „Wigilia klasowa”, czyli 

kultywujemy nasze 

tradycje 

Pielęgnowanie tradycji świąt 

Bożego Narodzenia 

Integracja zespołu klasowego 

Przygotowanie przez uczniów 

potraw wigilijnych 

Składanie życzeń 

Uczeń: 

Otwarcie i szczerze składa 

życzenia 



poprzez składanie sobie życzeń 

świątecznych i noworocznych 

Utrwalanie postawy otwartości 

Wspólne śpiewanie kolęd Jest współodpowiedzialny 

za organizację „Wigilii” 

33 Witamy Nowy Rok – nasze 

marzenia plany i 

zobowiązania 

Kształtowanie odpowiedzialności 

za losy własne innych 

Zachęcanie do stawiania przed 

sobą nowych zadań i ich realizacji 

Dyskusja na temat „Co chcemy 

zmienić w naszym życiu na 

lepsze?” 

Ustalenie listy zobowiązań 

i sposobów ich realizacji 

Uczeń: 

Przedstawia swoje plany 

i oczekiwania związane z 

nowym rokiem 

Planuje swoją przyszłość 

Dąży do realizacji 

wyznaczonych celów 

34 Dzień Kobiet w naszej 

klasie 
Uczenie szacunku wobec 

koleżanek 

Utrwalanie zasad savoir vivre 

Rozwijanie otwartości w 

wyrażaniu swoich uczuć 

Kształtowanie „kultury 

składania życzeń” 

Zorganizowanie wspólnie 

z chłopcami uroczystości klasowej 

z okazji Dnia Kobiet 

Uczeń: 

Uprzejmie zachowuje się 

wobec kobiet i koleżanek 

Wie, że uprzejmość 

obowiązuje zawsze i wobec 

każdego 

Składa życzenia w sposób 

otwarty i życzliwy 

 



ROZKŁAD  TEMATYKI  GODZIN  WYCHOWAWCZYCH  W KLASIE II 

 

Miesiąc Tematyka lekcji wychowawczych 

Wrzesień  1. Organizacja zespołu kasowego – wybór samorządu klasowego, 

przydział zadań 

2. Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum im. Adama Borysa 

3. Człowiek gospodarzem czy wrogiem przyrody  

4.  Dzień Chłopaka w naszej klasie 

Październik  1. Wybieramy temat projektu edukacyjnego. 

2. Jak uzyskać dobre wyniki w nauce? 

3. Nasi nauczyciele i my 

4. Poznaj siebie – czynniki trafnego wyboru zawodu 

Listopad  1. Pamięć o tych którzy odeszli. 

2. Adam Borys – patron naszej szkoły 

3. Nasza klasa 

Grudzień  1. Uczę się być przedsiębiorczym 

2. „Mikołajki klasowe” 

3. „Wigilia klasowa”, czyli kultywujemy nasze tradycje 

Styczeń  1. Witamy Nowy Rok – nasze marzenia plany i zobowiązania 

2. Oceniamy nasze zachowanie 

3. Po drugiej stronie sieci 

Luty  1. Mój chłopak, moja dziewczyna 

2. Zdrowie i jego aspekty. 

Marzec  1. Dzień Kobiet w naszej klasie 

2. Osoby niepełnosprawne i ich potrzeby 

3. Rodzaje spotykanych zawodów 

4. Konflikty z rodzicami, jak im zapobiegać, jak je rozładować. 

Kwiecień  1. Koleżeństwo, przyjaźń, ,,nasze paczki’’. 

2. Rodzina w życiu człowieka 

3. Bezpiecznie na drodze – zasady ruchu drogowego. 

Maj  1. DO CIEBIE POLSKO – rocznica odzyskania niepodległości przez 

Polskę oraz uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

2. Co to znaczy człowiek szczęśliwy? 

3. Charakterystyka zawodów – Cech Rzemiosła 

4. Człowiek w świecie kultury i sztuki 

Czerwiec  1. Oceniamy nasze zachowanie 

2. Atmosfera w rodzinie  - od czego zależy, jak się ją tworzy 

3. Moje sukcesy i porażki 

4. Jak bezpiecznie spędzić wakacje? 

 


