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Nasze polskie symbole  

Józef Piłsudski, nasz
bohater narodowy

Dzień niepodległości w
naszej szkole

11 listopada to bardzo
ważny dzień dla Polski.
Mija właśnie setna
rocznica odzyskania
niepodległości. Przez
123 lata Polska była w
niewoli i zniknęła z mapy
świata. Mazurek
Dąbrowskiego dawał
ludziom nadzieję, że
Polska znowu będzie
wolna. Polacy śpiewali
go przy wszystkich
ważnych wydarzeniach
często za to ponosili
ciężkie kary. Dzisiaj nasz
hymn przypomina o tym,
że o wolność trzeba
dbać i ją cenić.

Dzięki tym, którzy
wywalczyli
niepodległość my żyjemy
w wolnym kraju. Mówimy
polskim językiem i
chodzimy do naszych
szkół. Polska jest krajem,
z którego jesteśmy
dumni. Chętnie bierzemy
udział w różnych
patriotycznych
uroczystościowych. Z
dumą śpiewamy nasz
hymn. Lubimy czytać o
historii naszego kraju, bo
Polska to my.                   
                    Dawid Dz.     
                                           
                          

Józef Piłsudski marzył o
wolnym kraju. Nie chciał
żyć w niewoli. Potrafił
obudzić w ludziach siłę
i poderwać ich do walki.
Jego siła sprawiła, że
udało się odzyskać
niepodległość. Dzięki
niemu żyjemy w
wolnym kraju.
                      Jakub J.

Jako uczniowie
postanowiliśmy również
uczcić rocznicę odzyskania
niepodległości.
Postanowiliśmy, że tego 
dnia do szkoły przyjdziemy
ubrani w biało -czerwone
stroje. Ten dzień będziemy
obchodzić radośnie.             
                         Milena S.

Hymn Polski " Mazurek
Dąbrowskiego- polska
pieśń patriotyczna. Flaga
Polski biało czerwona.       
             Godło Polski-
wizerunek orła białego w
koronie w czerwonym
polu. Barwy bieli i
czerwieni są barwami
Rzeczypospolitej Polskiej.
Barwy biało-czerwone

są chętnie przez Polaków
używane podczas różnych
imprez np. sportowych,
uroczystości szkolnych i
różnych świąt. Nasze
symbole narodowe chętnie
są przez nas używane, bo
świadczą o naszej
polskości. 
                 red. 
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D.D.

.

11 listopada Dzień Niepodległości

K.J.

.

.
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Znaczenie daty

Wiersz

.

Dzień 11 listopada ma
wielkie znaczenie dla 
Polaków. Data ta
przypomina jak ważna
jest wolność dla
każdego kraju. Po
drugiej wojnie
światowej na pewien
sposób znowu jął
utraciliśmy. Komuniści

roili wszystko , aby
ludzie o tym dniu
zapomnieli. Nie
wspominano Józefa
Piłsudskiego , ani tych
którzy walczyli o
niepodległość dla
Polski. Obchodzono
święto 7 listopada
wmawiając ludziom

, że to dzięki
bolszewikom Polska
się rozwija.
Większość wiedziała,
że to nie prawda, ale
bali się przeciwstawić.
Przełomem było, gdy
Polak został
papieżem. Ludzie stali
się odważniejsi

i nie godzili się z
cenzurą. Za
wystąpienia i
przekonania wiele
osób było
aresztowanych. Naród
poderwał się dopiero
gdy powstała "
Solidarność". 
                     Jakub J.

.

Józef Piłsudski (1867-1935); dowódca
wojskowy, polityk, naczelnik państwa
polskiego w latach 1918-1922 i naczelny wódz
Armii Polskiej od 11 listopada 1918, pierwszy
marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier
Polski (1926-1928 i 1930).
Był jedną z największych postaci w
tysiącletnich dziejach Polski. Jego zasługi dla
odzyskania niepodległości są niepodważalne.

                                                                 Red.

.

Dzisiaj szumnie obchodzimy Dzień
Niepodległości. Cieszymy się z tego święta.
Pomyślmy jednak o tych , którzy tę wolność
wywalczyli. Co dla nich oznacza data 11
listopada. Po latach niewoli niepodległości
była czymś najważniejszym. Nasi
pradziadkowie każdego roku z dumą
manifestowali podczas kolejnych rocznic.
Oni pamiętali lata niewoli i braku Polski  na
mapie Europy. Okres wolności trwał 20 lat i
znowu nadciągnęły ciężkie chmury.
Wybuchła 2 wojny światowa. Polacy podjęli
trudną walkę z okupantem i robili wszystko,
aby znowu nie popaść w niewolę. Nawet
podczas wojny narażając się Niemcom z
dumą obchodzili Święto Niepodległości.
Wojna się skończyła, ale nie oznaczało to
jednak , że byliśmy wolni. Nasi
pradziadowie nie bali się i dalej z dumą
świętowali dzień 11 listopada. Dzięki nim
mamy naszą Polskę wolną, piękną i
bezpieczną. My, dzieci chylimy głowy przed
tymi, którzy nam to wszystko wywalczyli.
Jesteśmy im wdzięczni za to, że uczymy się
w polskiej szkole i mówimy po polsku. Nasz
kraj jest piękny, my szczęśliwi. Zajmujemy
piękne miejsce na mapie Europy.
                                                          Milena S.

Polska i wolność to piękne słowa.
Jak miasta, wsie i nasza szkoła.
Pragniemy, by zawsze tak było.
By naszym żołnierzom sił
wystarczyło.
Aby dzielnie naszych granic bronili.
Żeby nie ginęli, ale długo żyli.           
    
                                                         Red.

int.

int.

int.
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11 listopada w poezji

Hymn do miłości
ojczyzny

Cytat  Jana  Pawła  II o
Ojczyźnie.

Święta miłości
kochanej ojczyzny,
Czują cię tylko
umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe
smakują trucizny.
Dla ciebie więzy, pęta
niezelżywe.
Kształcisz kalectwo
przez chwalebne
blizny,
Gnieździsz w umyśle
rozkosze prawdziwe,
Byle cię można
wspomóc, byle
wspierać,
Nie żal żyć w nędzy,
nie żal i umierać.
  Ignacy Krasicki

ojczyzna to kraj
dzieciństwa
miejsce urodzenia
to jest ta mała
najbliższa
ojczyzna
miasto miasteczko
wieś
ulica dom podwórko
pierwsza miłość
las na horyzoncie
groby
w dzieciństwie
poznaje się
kwiaty zioła zboża
zwierzęta
pola łąki
słowa owoce
ojczyzna się śmieje
na początku ojczyzna
jest blisko
na wyciągnięcie ręki

dopiero później rośnie
krwawi
boli
Tadeusz Różewicz   
 

Potrzeba nieustannej
odnowy umysłów i
serc,
aby przepełniała je
miłość i
sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność,
szacunek dla innych i
troska o dobro
wspólne,
szczególnie o to
dobro, jakim jest
wolna Ojczyzna.
Jan Paweł II 

Jesteśmy różni, pochodzimy z różnych
stron Polski, mamy różne
zainteresowania, ale łączy nas jeden cel.
Cel ten to Ojczyzna, dla której chcemy
żyć i pracować.
                                 Roman Dmowski 

A jeśli komu droga
otwarta do nieba,
 Tym co służą
Ojczyźnie

Jan Kochanowski

.

.

Dzień Niepodległości z
dumą obchodzimy.
Wspomnieniami
dziadków chętnie się
dzielimy.Tego dnia
ulice pięknie wyglądają.
W oknach i na
masztach flagi
powiewają.                   
                  Dawid Dz.

Nasi żołnierze przeszli
wiele dróg.Często na
ich drodze stał
niemiecki wróg.
Ale oni zawsze dzielnie
walczyli i to dla nas
Polaków życie
poświęcili.                     
                 Milena S.

W szkole,w domu uczą
nas,czym patriotyzm
dla nas jest.Jak to
czujemy pokaże
czas,gdy przyjdzie
nam z niego zdać test. 
                           
 Jakub J.

.

.

http://cytaty.o.pl/author/jan-pawel-ii/
http://cytaty.o.pl/author/jan-pawel-ii/
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Poniższa książka
pokazuje nie tylko
szczęśliwe,
przełomowe dla
naszej niepodległości
wydarzenia, ale i
opowiada o
codziennych trudach
podejmowanych w
latach 1918-1926
                    Red.

Redakcja 
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Zapoznaj się z historią polskich walk o
odzyskanie wolności i dowiedz się, dlaczego
warto obchodzić Narodowe Święto
Niepodległości. Tego wszystkiego dowiesz się,
czytając naszą propozycję książki pt.,, Polska.
Droga do niepodległości "                         Red.

Historia Polski
zawarta nie tylko w
książkach. Każde
polskie dziecko
powinno znać historię
swojego kraju. O tym
jak nasz naród szedł
do wolności
dowiadujemy się z
różnych źródeł. Są to
książki, filmy, ale
również opowieści
naszych
pradziadków.

Po 123 latach
odzyskaliśmy
niepodległość i
ponowna utrata nie
mogła się wydarzyć.
Druga wojna
światowa pokazała
heroiczną walkę
Polaków z
okupantem.
Ogromną  rolę
odegrały kobiety.
Wzięły one czynny
udział w walkach.

Jako sanitariuszki
ratowały życie
rannych. Pięknie
opisał to Anna Hebic
w książce pt.
,,Dziewczyny z
powstania''. Dla nas
dzieci wydano bardzo
ciekawe książki takie
jak ,,Wielka księga
małego patrioty'', czy
też ,,Alfabet
Niepodległości''. Są
one napisane

językiem
zrozumiałym dla nas.
W książkach tych są 
różne hasła, których
rozwiązanie, również
czegoś nas uczy.
Najważniejsze jest
jednak to, żebyśmy
zawsze pamiętali o
tym komu tę wolność
zawdzięczamy.
                   Dawid Dz.

Historia Polski zawarta w książkach

int.

.int.
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