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100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Gazetka okolicznościowa klasy 1b

  Stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości widać było w
naszej szkole na każdym kroku.Na korytarzach pojawiły się gazetki
okolicznościowe, było wspólne śpiewanie hymnu oraz uroczysty
koncert . 
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A co o  niepodległości sądzą nasi uczniowie ?
Redaktorki "Czcionki" Patrycja Drozda i Antonina Paszko
przeprowadziły wśród uczniów EKOLI sondę na temat "Czym dla
Ciebie jest niepodległość, jak ją rozumiesz?"
Poniżej prezentujemy najciekawsze wypowiedzi.

Niepodległość  to wolność dla
Rzeczpospolitej”, zawsze kiedy
wypowiadam słowo niepodległość, czuję
się bezpieczniejsza”.
„Niepodległość, to znaczy dla mnie
wolność wyboru oraz to, że nikt nie
narzuca mi poglądów, to wolność słowa,
możliwość decydowania o swoim losie ‘’.
„Niepodległość to mądre decyzje, to
demokracja, tolerancja, niezależność”.
„Niepodległość oznacza dla mnie to, że w
każdej chwili mogę czuć się Polakiem”.
„Niepodległość to szacunek dla kraju”.
„Niepodległość  kojarzy mi się z
wolnością i radością””.
Niepodległość to dla mnie –demokracja,
tolerancja, niezależność, wolność  myśli  i
słowa ”.
„Uważam, że niepodległość to wolność
samodzielnego tworzenia, myślenia i
działania. To również niezależność kraju i
ludzi. Niepodległy kraj uczy nas poglądów
na życie i pokory do świata. Historia
pokazuje, że nic nie jest dane na stałe”.

Dziękujemy za ciekawe wypowiedzi .
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Nastrojowy wieczór w EKOLI, w czasie którego wysłuchano koncertu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania
Niepodległości i przyjęto do szkolnej społeczności nowych uczniów, był dla wszystkich zebranych w
szkolnej auli niezwykłym przeżyciem. Przygotowana pod kierunkiem pana Andrzeja Polańskiego część
historyczna przypominała najważniejsze wydarzenia prowadzące do „cudu nad Wisłą”, a pieśni śpiewane
przez uczniów nadały spotkaniu refleksyjny charakter. Dziękujemy wszystkim utalentowanym
wykonawcom, uczniom klas czwartych, organizatorkom koncertu - pani Marcie Gościmińskiej, pani
Monice Kłoczko i pani Agacie Polańskiej oraz obecnym na uroczystości rodzicom. To ważne, że wspólnie
mogliśmy celebrować to piękne święto.

Koncert

Chór szkolny
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          Krzyżówka niepodległościowa autorstwa
                           Patrycji Drozdy

Krzyżówka niepodległościowa
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