
 

 

 

 

Drugiego maja w niedzielę, będziemy obchodzić Dzień Flagi Rzeczypospolitej 

Polskiej. Ponieważ w weekend majowy ze względu na ograniczenia spowodowane 

epidemią koronawirusa, nie będzie możliwości uczestnictwa w zgromadzeniach i 

uroczystościach, związanych z Dniem Flagi czy Święta Konstytucji 3 Maja, 

chcemy zaangażować uczniów w akcję #MojaFlaga. Polega ona na 

sfotografowaniu się z flagą biało-czerwoną i przesłaniu zdjęcia do organizatorów. 

Zdjęcia opublikujemy na stronie szkoły. 

 

Regulamin udziału dla uczniów, rodziców i nauczycieli: 

1. Przygotuj flagę biało-czerwoną. Może to być tradycyjna flaga z płótna, jaką w 

święta wywieszamy przy domach. Możesz też samodzielnie wykonać flagę, 

wykonując pracę plastyczną lub przestrzenną.  

Pomysł należy do Ciebie, ale pamiętaj o szacunku do symboli narodowych. 

2. Weź czystą kartkę papieru (np. A4) i napisz na niej flamastrem lub długopisem 

hasło oznaczające szkolną akcję: #MojaFlaga  



 

 

3. Zrób zdjęcie. Może to być zdjęcie wywieszonej flagi; zdjęcie wykonanej flagi 

oraz kartki z powyższym hasłem; albo poproś kogoś – rodziców lub rodzeństwo o 

zrobienie zdjęcia, na którym będzie widać także Ciebie w otoczeniu flagi i kartki z 

hasztagiem. Możecie zrobić sobie także wspólne zdjęcie. Razem możemy sprawić, 

że Pogorzela będzie w tym dniu biało-czerwona. 

4. Do włączenia się do akcji zachęcamy także nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. Prześlij jedno zdjęcie (musi być na nim widać flagę i kartkę z hasztagami albo 

flagę, kartkę z hasztagami i Ciebie lub twoją rodzinę) do organizatorów na czat w 

aplikacji Teams i podpisz je swoim imieniem lub imieniem i nazwiskiem – jeśli 

chcesz. 

6. Zdjęcie można opublikować w mediach społecznościowych  Szkoła 

Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli | Facebook  w komentarzach 

pod zdjęciem #MojaFlaga. 

 Mogą to zrobić twoi rodzice, ty - jeśli masz ukończone 13 lat. 

5. Na zdjęcia organizator będzie czekał do wtorku 4 maja, do godz. 12. Potem 

zdjęcia zostaną opublikowane na stronie szkoły. 

6. Celem akcji #MojaFlaga jest promowanie wśród uczestników postaw 

patriotycznych i obywatelskich, promowanie szacunku dla symboli narodowych 

oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej. 

 

Zachęcamy do udziału w akcji 

  Anna Jańczak 

Magdalena Jędrzejewska 

 

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Adama-Mickiewicza-w-Pogorzeli-117151923488948/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-im-Adama-Mickiewicza-w-Pogorzeli-117151923488948/?ref=page_internal

