OBCHODY SETNEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO
•19-21 KWIETNIA 2018 – w ramach VIII Edukacyjnego Wiosennego Kongresu Bankowego podjęto
zagadnienia związane z odzyskaniem niepodległości. Uczniowie zapoznali się z procesami scalania
systemów finansowych, odziedziczonych po trzech zaborcach, w jeden spójny system monetarno bankowy. Niewiele osób myśli o odzyskaniu przez Polskę niepodległości w kategoriach bankowo –
finansowych, a kongres pokazał, że jest to pasjonujące i niezwykle ważne dla bytu narodu.
•17 CZERWCA 2018 – udział w Ochockiej Paradzie Niepodległości
•5 WRZEŚNIA 2018 - -zbieranie wpisów do „Warszawskiej Księgi Wolności 1918-2018-2118”.
Pracownicy szkoły i uczniowie napisali przesłania, życzenia dla przyszłych pokoleń. Zostały one
zamknięte w kapsule czasu, a jej otwarcie nastąpi w 2118 roku.
10 WRZEŚNIA 2018 - odbyło się Narodowe Czytanie „ Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Lektura
„Przedwiośnia” była wzbogacona pokazem slajdów z filmu oraz ścieżką dźwiękową adaptacji filmowej
„ Przedwiośnia”.
10 PAŹDZIERNIKA 2018- otwarcie wystawy tematycznie związanej z odzyskaniem przez Polskę
niepodległości i patriotycznymi manifestacjami z okazji sprowadzenia do kraju szczątków naszego
patrona pt. „Juliusza Słowackiego powrót do wolnej ojczyzny”
11 PAŹDZIERNIKA 2018 odbyła się w naszej szkole uroczysta sesja Rady Dzielnicy Ochota m. st.
Warszawy poświęcona setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Obradom towarzyszył
poczet sztandarowy VII LO. Dyżurujący uczniowie pomagali zaproszonym kombatantom w dotarciu
do szkolnej auli.
W uroczystości wzięli udział członkowie Rady Dzielnicy wraz z przewodniczącym Witoldem
Dzięciołowskim, władze dzielnicy pod przewodnictwem burmistrz Katarzyny Łęgiewicz, władze miasta
z wiceprezydent Renatą Kazanowską, kombatanci i inni zaproszeni goście. Podczas uroczystości
wręczono okolicznościowe pamiątki z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Odbył się też
koncert skrzypcowy.
17 PAŹDZIERNIKA 2018 - udział przedstawicieli klas trzecich w korowodzie tanecznym ulicami Ochoty
„Najpiękniejszy polonez na Ochocie”
DRUGA POŁOWA PAŹDZIERNIKA 2018 - udział klas pierwszych i drugich w warsztatach „Rogate
dusze. Jak młodzi ludzie pomogli Polsce wybić się na niepodległość”
22 PAŹDZIERNIKA i 22 LISTOPADA 2018 – wycieczki edukacyjne klas 1c i 2c na zajęcia w kinie Luna
„Akademia dokumentalna –Polska niepodległa”
5 LISTOPADA 2018 - opublikowanie na stronie internetowej listu dyrektora do uczniów z okazji 100lecia odzyskania niepodległości. Odczytanie listu na godzinach wychowawczych poświęconych
rocznicy odzyskania niepodległości.
8-13 LISTOPADA 2018 - lekcje języka polskiego poświęcone hymnowi państwowemu – jego treści,
pierwowzorowi, znaczeniu
14 LISTOPADA 2018 - uroczysty apel poświęcony 100-leciu odzyskania niepodległości oraz 100-leciu
uzyskania praw wyborczych przez kobiety.

