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Szkoła Podstawowa w Paprotni - Teatralnie i historycznie – jak łączyć teatr z historią 
 

PANORAMA 
 
NIECODZIENNA LEKCJA PATRIOTYZMU – PANORAMA 11 LISTOPADA 

 W listopadzie UCZNIOWIE Z KLASY Vb, IV A, B zaprosili społeczność szkolną na 

intersującą lekcję historii. Na 45 min szkoła zamieniła się w studio telewizyjne. Przygotowaliśmy 

barwny dziennik telewizyjny – Panorama 11 listopada, wydanie specjalne. 

 Zgromadzonych przywitała Ewelina K.(klasa VB), która zapoznała widzów z faktami na temat 

trudnej drogi Ojczyzny do odzyskania wolności. Towarzyszyli jej reporterzy, którzy łączyli się ze 

studiem i informowali widzów, w jaki sposób Polska świętuje 11 listopada. Łączyliśmy się 

z Filharmonią Narodową w Warszawie (prezentacja chóru uczniowskiego), z Narodowym Starym 

Teatrem w Krakowie (fragment sztuki teatralnej – Bywaj dziewczę zdrowe). Widzowie mogli obejrzeć 

fragment filmu – Był taki rok…Rolę aktorów odgrywali – Aleksandra B., Krystian S. 

 Uczniowie z klasy IV a wcielili się w role aktorów filmu fabularnego. 

 To był niezapomniany występ, na długo pozostanie w naszej pamięci…. 

Marta Branowska i uczniowie z klasy V b 
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HISTORYCZNA PODRÓŻ 
 
Niecodzienna lekcja patriotyzmu – Historyczna podróż Eweliny K. – z wizytą w XVIII w. – 

SP im. Jana Pawła II w Paprotni 

 29. 04. 2011 r. cała społeczność szkolna została zaproszona na niecodzienną lekcję 

historii. Nasza klasa (Vb) zaprezentowała przedstawienie teatralne – Historyczna podróż 

Eweliny K. – z wizytą w XVIII w.  

 Pragnęliśmy (w oryginalny  sposób) przybliżyć zgromadzonym  znaczenie daty - 

3 maja 1791 r… 

 Główna bohaterka – Ewelina (w tej roli – Ewelina K.) przenosi się ze współczesności 

do wieku XVIII. Na swojej drodze spotyka: Anielcię (Natalia K.), Krystka (Joanna K.) - dzieci 

zegarmistrza Zygmunta Hencla, którzy wprowadzają ją w polityczną sytuację kraju i tłumaczą 

krok po kroku znaczenie dnia 3 maja. Krystek i Anielcia zabierają naszą zdziwioną bohaterkę 

na rynek, tam dziewczyna obserwuje i przysłuchuje się rozmowie mieszczan: Pan Jacenty 

(Karolina S.), Panna Marianna (Natalia M.), Pani Rozalia (Edyta P.), Pan Alfred i Jakub 

(Gabriel G. i Bartłomiej L.). Wszyscy spotykają pięknie ubraną księżną kurlandzką 

(Aleksandra G.), która wita zgromadzonych, recytuje wiersze pochwalne, śpiewa i słucha 

historycznych pieśni (dziękujemy Panu Jackowi Wiśniewskiemu za bogatą oprawę muzyczną 

i przygotowanie chóru szkolnego, który dzielnie wspierał naszą sztukę, dziękujemy także 

naszej koleżance – Aleksandrze B., która czuwała nad specjalnymi efektami muzycznymi). 

 Ewelina jest świadkiem tych ważnych wydarzeń, poznaje kulturę, obyczaje, historię 

Ojczyzny, spotyka króla…, przekonuje się, że historia nie jest trudna i nudna, w mig 

zapamiętuje najważniejsze wydarzenia na temat uchwalenia Konstytucji 3 maja. 

 Podróżniczka jest szczęśliwa, pełna wrażeń, zmęczona zasypia – przenosi się do swoich 

czasów i opowiada mamie (Daria W.), czego się nauczyła… 

 Wszyscy aktorzy  byli skrupulatnie ucharakteryzowani – w zgodzie z duchem epoki.  
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 To była niecodzienna lekcja historii, mamy nadzieję, że wszyscy widzowie, nawet ci 

najmłodsi,  zapamiętali najważniejsze fakty z historii i będą kojarzyć dzień 3 maja nie tylko 

z wypoczynkiem, i długim weekendem… 

 

SP im. Jana Pawła II w Paprotni 

Marta Baranowska i  uczniowie z klasy Vb 
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LEKCJA W MUZEUM 

 
Niecodzienna lekcja patriotyzmu 

Lekcja w muzeum – 11 listopada  

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Paprotni  

 10 listopada cała społeczność szkolna została zaproszona na kolejną lekcję historii. 

Nasza klasa - VI B (wraz z kolegami z klas II i V) przygotowała oryginalne przedstawienie 

teatralne – Lekcja w muzeum. Pragnęliśmy przybliżyć wszystkim (tym starszym 

i najmłodszym) znaczenia daty 11 listopada 1918 r. 

 Zaprezentowaliśmy LEKCJĘ W MUZEUM, aktorzy wcielili się w postacie uczniów 

(dobrych i złych). Niektórzy byli zainteresowani lekcją pani przewodnik, chętnie udzielali 

odpowiedzi, brali udział w dyskusji, niektórzy grali obojętnych, niesfornych, zbuntowanych 

uczniów, dla których historia to przykry obowiązek, który kojarzy się z nudą zamierzchłymi 

czasami i naszymi dziadkami. Rozwrzeszczany i niezadowolony tłum nieposłusznych 

uczniów uciszała podenerwowana pani przewodnik (Ewelina K.), niestety, jej prośby 

o zachowanie spokoju były ignorowane. Nikt nie słuchał jej wykładu, zainteresowani 

uczniowie byli obrażani i uciszani przez znudzonych nastolatków… W muzeum zapanował 

harmider, wychowawczyni klasy (Karolina S.) nie potrafiła zapanować nad rozhukaną 

młodzieżą. Przewodniczka straciła wszelkie chęci, aby dalej pracować z niewdzięczną 

grupą… Sytuacja zakończyłaby się porażką, gdyby nie obrazy… 

 Obrazy muzealne nie mogły znieść karygodnego zachowania zwiedzających, 

zezłościły się (Aleksandra G., Natalia K., Joanna K.) i przerwały zamieszanie w muzeum. 

Postacie – Dama z wachlarzem, Pan Leopold i Marynia nie mogły dłużej słuchać 

przepychanek słownych. Wszyscy ożyli – zeszli z obrazów i zaczęli tłumaczyć, dlaczego 

przeszłość jest tak ważna. Uświadomili młodym ludziom, że, gdyby nie ta niepotrzebna 

przeszłość, to dzisiaj nie byłoby nas w Europie… i Polski by nie było.  

 Dziadek Leopold, Marynia i Dama z wachlarzem opowiedzieli, jak wyglądała 

przeszłość, przedstawili dzieje naszego kraju, zwracali uwagę na waleczność, odwagę 

i wiarę ludzi, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. 
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Dziadek uświadomił nam, że mamy wielkie szczęście, bo żyjemy w wolnych 

czasach…. Prosił, abyśmy pamiętali o tym, że nie zawsze Polacy byli wolni.  

Zrozumieliśmy, że powinniśmy codziennie doceniać, że żyjemy w wolnej POLSCE 

i uczymy się w pokoju. Uczymy się, abyśmy kiedyś mogli swoją wiedzę przekazać wnukom 

,prawnukom i opowiedzieć o dziejach Ojczyzny… 

 

To była niecodzienna lekcja historii, mamy nadzieję, że wszyscy widzowie, nawet ci 

najmłodsi, zapamiętali najważniejsze fakty z historii  

Marta Baraniwska i uczniowie z klasy VIb 
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Niecodzienna lekcja patriotyzmu – Niepodległość oczami współczesnych uczniów 

SP im. Jana Pawła II w Paprotni 

 09. 11. 2012 r.  cała społeczność szkolna została zaproszona na niecodzienną lekcję historii. 

Nasza klasa (VIb) zaprezentowała niezwykłe przedstawienie teatralne – Niepodległość oczami 

współczesnych uczniów.  

 Pragnęliśmy (w formie żartobliwych dialogów uczniowskich – akcja dzieje się w szkole, 

podczas lekcji historii) przybliżyć zgromadzonym znaczenie daty - 11 listopada 1918 r. 

 Zadanie nie było łatwe, zawsze żyliśmy w wolnym kraju, trudno nam sobie wyobrazić, co to 

znaczy walczyć o niepodległość…. Pewne fakty są dla nas obce… 

Nasze przedstawienie uświadomiło zebranym, że mamy wielkie szczęście. Żyjemy w wolnym 

i pięknym kraju, uczymy się języka ojczystego, czytamy dzieła polskich pisarzy, uczymy się ojczystej 

historii… 

Niestety, często o tym zapominamy. Nie zawsze doceniamy wkład i zaangażowanie naszych 

nauczycieli … 

 Obiecujemy godnie  reprezentować Polskę i szanować historię przodków, którzy przelali krew 

za Ojczyznę. 

 Lekcja została zaprezentowana w oryginalny sposób – teatr kukiełkowy . Lalki powstały na 

zajęciach teatralnych, plastycznych i technicznych. Zaproponowana forma spotkała się 

z entuzjastycznym przyjęciem – szczególnie najmłodszej widowni, która wynagrodziła nas gromkimi 

brawami ☺. Zadanie nie było łatwe do wykonania, niestety, nie jest łatwo połączyć ruch ze słowem, 

trzeba mieć sporo siły, aby operować lalkami przez całe przedstawienie…to zdecydowanie trudniejsza 

sztuka niż gra aktorska. 

 

SP im. Jana Pawła II w Paprotni 

Marta Baranowska i uczniowie z klasy VIb 
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Teatralnie i historycznie – jak łączyć teatr z historią? 

• Jak przedstawić  i przybliżyć uczniom fakty historyczne? Wydarzenia, które są istotne dla 

każdego Polaka? Jak nie zanudzić, nie zniechęcić, zaciekawić…?Jak  trafić do najmłodszych 

odbiorców? 

• Jestem nauczycielem języka polskiego, historii, prowadzę koło teatralne, od lat 

przygotowuję historyczne apele. 

• Moją receptą na sukces jest połączenie teatru z historią – Spektakle , które bawią, śmieszą, 

uczą , zmuszają do refleksji i na długo pozostają w pamięci. 

• To trudne zadanie, wymagające pracy, pomysłu, przemyślanej dekoracji i charakteryzacji. 

• W ciągu trzech lat lat zaprezentowaliśmy następujące przedstawienia historyczne – 

Niecodzienne lekcje patriotyzmu: 

- Panorama klasy VB – wydanie specjalne 11 listopada – 2010 r. 

- Historyczna podróż Eweliny K. – Z wizytą w XVIII w. – 3 maja 1791 r. – 2010 r. 

- Z wizytą w muzeum – żywe obrazy – 11 listopada – 2011 r. 

- Teleturniej telewizyjny –Targowica kontra Patrioci – 3 maja – 2011 r. 

- Polska w oczach współczesnych uczniów – teatr lalkowy – 11 listopada – 2012 r. 

• W maju 2013 przedstawimy spektakl – Spotkanie z Duchem Historii – 3 maja 1791. 

 

 

Marta Baranowska 


