Działania patriotyczne 2018 r (zorganizowane i zaplanowane)
Żywa lekcja historii z okazji 100- lecia niepodległości oraz powstania szczypiorniaka
pt. "Wiele dróg, jeden cel- Niepodległość” (X. 2017 r)
I Organizacja konkursów:
- powiatowy konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej"
- powiatowy konkurs " Głogów przez wieki"
-międzyszkolny konkurs "Głogów moje miasto"- dla uczniów klas 1-3
- szkolny konkurs " W mojej małej i dużej ojczyźnie"
- szkolny konkurs „Głogów- rola Odry w życiu miasta i regionu”
- szkolny konkurs " Józef Piłsudski twórca niepodległości"
-szkolny konkurs literacki "Moja ojczyzna"
- szkolny konkurs j. angielskiego "Independence Spelling Bee" ( słownictwo z j. Angielskiego
związane z niepodległością)
- szkolny konkurs przyrodniczy " Słu=ynni Polacy na stulecie"
II Uczestnictwo w konkursach
-Konkurs plastyczny-literacki „Niepodległa”
- Konkurs plastyczny „Orzeł Biały- nasza duma”
- Turniej międzyszkolny im. .Rotmistrza Pileckiego
-Powiatowy Konkurs Historyczny „Józef Piłsudski na stulecie niepodległości”
- Konkurs plastyczny „Żołnierze Wyklęci”
-Konkurs plastyczny „Piłsudski na stulecie niepodległości”
III Apele i uroczystości
- Apel z okazji Święta Niepodległości
- Apel z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
- Zaduszki poetycjie dla Niepodległej
IV Imprezy i zajęcia
- działaność koła historycznego ( m.in. Zajęcia o historii Polski i regionu, wycieczki po Głogowie,
wykłady o historii miasta prowadzone przez Pana Ireneusza Dominiaka w SP 12)
- udział uczniów SP 12 w comiesięcznyc wykładach w Kubie Batalionowym
- udział w projekcie "Dawno temu w Głogowie"
-Udział w akcji BohaterON- pisanie kartek do uczestników Powstania Warszawskiego
-Organizacja akcji charytatywnej „Rodacy Bohaterom”- zbiórka żwyności dla Polaków
mieszkających na dawnych Kresach
- żywa lekcja historii dla uczniów klas trzecich „Mieszko I i Kazimierz Wielki”
- Organizacja akcji „Żonkil” - wspomnienie powstania w getcie warszawskim
- "Co to znaczy być patriotą?"- zajęcia wychowawcze dla uczniów klas 1-6
- tydzień głośnego czytania- Nasza Polska- opowiadania o historii Polski
- podnosze flagę wysoko, wysoko- tworzenie flagi z serc biało-czerwonych przez ucznów klas 1-3
- Zycze Ci Polsko- życzenia dla Polski z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości
- inscenizacja dla pensjonariusz Domu Dziennego Pobytu w Głogowie z okazji święta
niepodległości
- przegląd piosenki patriotycznej klas 1-6
-prezentacja tańca narodowego- poloneza

- balony wolności- biało- czerwone balony z życzeniami dla Polski wypuszczone w niebo z okazji
Święta Niepodległości
- spacer wolności- rozdawanie mieszkańcom osiedla kotylionów z okazji Święta niepodległości
- Karta historii- zajęcia dla uczniów przebywających na światlicy( m.in. Mały Polak, mały patriota",
" Ojczyzna naszym drugim domem", tworzenie symboli narodowych, zajęcia kulinarne: Jak
dawniej jadano?- zapomniana kuchnia Kresów)

V Wystawy
- 11 listopada Święto niepodległości
- Święto Konstytucji 3 Maja
- Sukcesy II RP
- Mundury, broń i odznaczenia polskiego żołnierza w XX wieku
- Mój pradziad służył ojczyźnie
- twórcy niepodległości
- Zatrzymane w kadrze- piękno naszej małej ojczyzny

V Szkolenia nuaczycieli historii
-udział w międzynarodowej konferencji „ Niepodległa Niezawisła Niezależna”
-udział w lekcji otwartej „Upadek Rzeczpospolitej”
- udział w lekcji otwartej „Głogów wczoraj i dziś”

