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SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASACH I-III ZWIĄZANYCH Z DNIEM PATRONA 

 

1. Wprowadzenie do tematu:  

4 maja 1996 roku nasza szkoła otrzymała imię Armii Krajowej.  

A jak to się zaczęło, proszę posłuchajcie:  

 

Dnia 30.08.94 r. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podjęto uchwałę o 

nadaniu szkole imienia AK. Projekt spotkał się z życzliwym przyjęciem Rady Szkoły i 

Samorządu Uczniowskiego i wszystkich uczniów. Aby przybliżyć młodzieży idee AK i 

jej bohaterów z inicjatywy Państwa Teresy i Zdzisława Knoblów, polskich emigrantów 

z Kanady powstała fundacja. Efektem współpracy z fundacją było ufundowanie 

sztandaru. Od 1995 r. poszerzono program nauczania historii, akcentując działalność 

AK na Pomorzu, która funkcjonowała tutaj w szczególnie trudnych warunkach. 

 

Również w programie wychowawczym szkoły uwzględniono tematykę 

związaną z historią AK. Odbyły się lekcje, poświęcone przybliżeniu wizerunku i zasług 

członków tej organizacji w walce o wolną i niepodległą Polskę. Młodzież naszej szkoły 

zaczęła gromadzić pamiątki, dokumenty historyczne, wykonała albumy związane z 

przyszłym patronem szkoły. Przygotowana została również wystawa dokumentująca 

historię AK na Pomorzu przez fundację Archiwum Pomorskie AK. 

 

Samorząd Szkolny otoczył opieką pomnik i miejsca pamięci poświęcone Armii 

Krajowej. Prezydent miasta Torunia z tej okazji ufundował szkole tablicę pamiątkową. 

 



2. Na pewno zastanawiacie się co to jest Armia Krajowa, otóż: 

Armia Krajowa AK to konspiracyjna siła zbrojna polskiego państwa podziemnego, 

działająca w czasie II wojny światowej, narodzona w celu wyzwolenia kraju. Armia 

Krajowa to najsilniejsza armia podziemna na terenie Europy, jaka działała w tym 

czasie. Z Armią Krajową wiążą się tak ważne w historii działania zbrojne jak: akcja 

„Burza”, akcja pod arsenałem czy powstanie warszawskie. 

3. Słuchanie piosenek powstańczych: odtworzenie płyty CD. 

4. Niepodległa II Rzeczypospolita istniała tylko do 1 września 1939 roku, do wybuchu II 

wojny światowej. Potem długo toczyła się walka o spełnienie marzeń pokoleń 

Polaków, czyli o wolną Polskę. Wojnę wywołało dążenie Niemiec i Związku 

Sowieckiego do dominacji politycznej w Europie. Polska stała się pierwszym celem ich 

zbrojnej agresji. Konflikt rozszerzył się na cały świat, ale to właśnie Polska 

najdotkliwiej odczuła jego skutki. Mimo przeważającej siły wroga, Polacy nigdy nie 

złożyli broni i nie szczędzili własnej krwi walcząc na frontach całego świata o wolność 

i niepodległość ojczyzny. Znaczącą rolę w zwycięstwo nad faszyzmem włożyła Armia 

Krajowa, będąca patronem naszej szkoły. To właśnie żołnierze Polski Podziemnej 

pokazali nam jak trzeba kochać ojczyznę i walczyć o nią do ostatniej kropli krwi. Wielu 

z tych, którzy przeżyli koszmar wojny musiało jeszcze udowodnić przyszłym 

pokoleniom, że nie można się poddawać.  

8 maja 1945 roku zakończyła się najkrwawsza z wojen w dziejach ludzkości II wojna 

światowa. W zakończeniu jej mieli udział również żołnierze ARMII KRAJOWEJ. 

My powinniśmy pamiętać o pomnikach i miejscach pamięci poświęconych Armii Krajowej, 

aby uczcić pamięć wszystkich tych którzy przelali swoją krew za naszą wolność, za wolność 

naszej OJCZYZNY. 

5. Zapisanie notatki w zeszytach: 

Uroczystość nadania szkole imienia odbyła się 4 maja 1996roku. 

Patronem naszej Szkoły jest Armia Krajowa.  

Armia Krajowa to konspiracyjna siła zbrojna polskiego państwa podziemnego, 

działająca w czasie II wojny światowej. 
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Armia Krajowa to najsilniejsza armia podziemna na terenie Europy, jaka działała w 

tym czasie.  

Z Armią Krajową wiążą się tak ważne w historii działania zbrojne jak: akcja „Burza”, 

akcja pod arsenałem czy powstanie warszawskie. 



To właśnie żołnierze Polski Podziemnej pokazali nam jak trzeba kochać ojczyznę i 

walczyć o nią do ostatniej kropli krwi. 

/notatkę dostosowujemy do możliwości naszych uczniów/ 

 

6. Kolorowanie obrazków związanych z tematyką zajęć. 

7. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości za pomocą krótkiej prezentacji. 


