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XXVI TYDZIEŃ 

KULTURY 

JĘZYKA  

 

Budowanie świadomości  

dotyczącej roli języka ojczystego 

w życiu osobistym,  

zawodowym i społecznym. 

 

 

Stworzenie możliwości  

aktywnego uczestnictwa  

w propozycjach różnorodnych 

form Tygodnia proponowanych 

przez instytucje związane  

z edukacją, nauką i kulturą,  

z ukierunkowaniem na  

rozwijanie kompetencji  

czytelniczych oraz  

upowszechnianie czytelnictwa. 

 

 

Przygotowanie ucznia do świa-

domego uczestnictwa w kulturze 

poprzez udział w różnych  

formach ekspresji kulturalnej. 

 

 

Propagowanie kultury języka  

w różnych sytuacjach życiowych. 

 

 

Kształtowanie estetyki i formy 

wypowiedzi w sytuacjach  

Cele: 

„ Oracja i czytelnictwo  

zawsze w modzie”  

2018 



Rok 2018 rokiem: Przebieg Tygodnia  
Kultury Języka 

Język  pięknego czytania 

Czytamy utwory Z. Herberta 

Spotkanie z p. M Radwan  

„Książki, które warto przeczytać” 

Język pasji i talentów 

Konkurs krasomówczy dla uczniów.   

„ Świętokrzyskie – ziemia sercu najbliższa” 

Konkurs plastyczny „Moja mała Ojczyzna” 

Wykonanie przez każdą klasę plakatów tema-

tycznie związanych z TKJ i umieszczenie na 

drzwiach klas 

Wystawka 

Gazetka ścienna „Patroni 2018” 

Samorząd Uczniowski – gazetki  

na korytarzu szkolnym 

 Język poprawnej  polszczyzny 

Konkurs o tytuł Mistrza Ortografii Etap I  

i Etap II –Tematyka patriotyczna 

Prawa Kobiet „O kobietach…. ” – apel  

Konkurs recytatorki poezji patriotycznej  

Klasy IV – VII – „Strofy o Polsce”  

Klasy I – III –  Dobre wychowanie –  

dobry patriota 

Konkurs recytatorski przedszkolaków –  

„ Kto Ty jesteś….? 

Język filmu 
Film o Irenie Sendlerowej  

Język tradycji i kultury 

Śpiewamy  pieśni patriotyczne na  

lekcjach muzyki 

Jubileusz 100 lecia odzyskania przez  

Polskę niepodległości  prezentacja  

multimedialna (konkurs indywidualny) 

Jubileusz 100 lecia odzyskania przez  

Polskę niepodległości – test wiedzy 

Folder informacyjny  –  

Przebieg Tygodnia Kultury Języka 

100 lecie odzyskania niepodległości przez 

Polskę - lekcje patriotyzmu  

Spotkanie z harcmistrzem J. Robakiem  
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Powstania  
Wielkopolskiego 

Abp Ignacego  
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Praw Kobiet 
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Zbigniewa Herberta 


