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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa im.
Pierwszych Osadników
ul.Cmentarna 5
66-542, Górki Noteckie

Numer 41 11/18

   
   100 lat minęło!!!

                 
                  11 listopada
Narodowe Święto Niepodległości

Przed stu laty
nasza Ojczyzna
odzyskała
niepodległość. 11
listopada przypada
rocznica
zakończenia I.
wojny światowej i
przywrócenie
suwerenności
Polsce. To
szczególna data dla
wszystkich

Polaków. Po 123
latach zniewolenia
przez Rosję, Prusy i
Austrię nadszedł
czas wolności.
"Raduje się serce,
raduje się dusza"
jak w słowach
piosenki żołnierskiej
takie uczucia
towarzyszyły
Polakom.

11 listopada to
szczególna data dla
wszystkich
Polaków. W tym
roku obchodzimy
100. rocznicę
odzyskania
niepodległości. W
naszej szkole tę
rocznicę

obchodziliśmy w
szczególny sposób.
Pod hasłem
"Tydzień dla
Niepodległej" przez
kilka dni
poznawaliśmy
historię naszej
Ojczyzny i
przygotowywaliśmy

się do tego
najważniejszego
dnia. Na
poszczególnych
stronach
prezentujemy
relację z
tygodniowych
obchodów
rocznicowych.
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Przedstawienie z okazji

Tygodnia niepodległości

Lech, Czech i
Rus

      śpiewania
         hymnu

Błędy popełniane
        podczas

Uczniowie klasy
I przedstawili
scenkę. Trójka
z nich pebrała
się za Lecha,
Czecha i Rusa i
przedstawili ich
" życie ".

.

.

.

.

Zdarza się
śpiewanie ...póki
my żyjemy... W
rękopisie
Wybickiego oraz
w ustawowo
zatwierdzonym
tekście Hymnu
jest forma
...kiedy my
żyjemy... i tylko

ona jest
oryginalna i
obowiązująca.
Jerzy
Bralczyk uważa
jednak,
że trochę
dziwne jest
połączenie 

 czasownika
dokonanego
(„zginęła”,
„umarła”) z
niedokonanym
(„żyjemy”) przez
„kiedy”.
Normalne
byłoby „żyje,
kiedy

my żyjemy”. A
jeszcze bardziej
„żyje, póki my
żyjemy”. Jeśli
„nie zginęła”,
mniej
niezręczne i
bardziej
jednoznaczne
jest „póki” (...). 

Z okazji stulecia
Święta
Niepodległości,
III gimnazjum
wraz z panią
G.G.
zorganizowała
przedstawienie.

Były różne
ciekawostki, np.
że Polski nie
było na mapach
przez 123 lata.
Klasa wymyśliła
też gry i
zabawy, takie

jak:
uzupełnianie
miast na
dywanie, na
których była
nadrukowana
Polska; podanie
pełnego tytułu

książki Adama
Mickiewicza pt.
" Pan
Tadeusz..."

.

.

.

.

.

.
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       Wspólne przygotowania -
      robimy kotyliony narodowe.

Wiersze 
„Znak”

,,To jest Polska''
Zbigniew Jarzyna

„Polska”
Ryszard Przymus

-Czy ty wiesz,
jaki to znak,
w czerwonym
polu biały ptak?
- Wiem,
odpowiedział
Jędrek mały,
to znak Polski
Orzeł Biały.

.

.

.

05.11.2018r - w
tym dniu nasza
szkoła zaczęła
przygotowania
do
nadchodzącego
święta, czyli
setnej rocznicy

odzyskania
przez Polskę
niepodległości.
Wszystkie
klasy miały za
zadanie
wykonać
kotyliony

narodowe -
symbole
Polski.Pomysłów
było wiele i
powstały bardzo
ładne kotyliony.
Przypniemy je,
aby uczcić

ten wyjątkowy
dzień.

Polska - to taka
kraina,
która się w
sercu zaczyna.
Potem jest w
myślach blisko,
w pięknej ziemi
nad Wisłą.
Jej ścieżkami
chodzimy,
budujemy,

bronimy.
Polska -
Ojczyzna...
Kraina, która się
w sercu
zaczyna.

Kiedy nagle las
zaszumi,
mowę sosny
gdy
zrozumiesz...
To jest Polska.
Gdy zobaczysz
gdzieś topole
królujące ponad
polem...

To jest Polska.
Ujrzysz biały
krzyż wycięty,
hełm i pod nim
piasek święty...
To jest Polska.

.

.

.
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     Gra edukacyjna w ramach   
    "Tygodnia dla Niepodległej"

Gry edukacyjne:

Dalsza część
hymnu

    Hymn Polski

W naszych
wszystkich
konkurencjach
zwyciężyła
drużyna
fioletowych.
Lecz brawa też
dla innych za
wspólną
współpracę i
rywalizację.

.

.

.

W naszej
szkole w dniu
7.11 Listopada
2018 roku,
odbyła się gra
edukacyjna z
okazji Dnia

.Niepodległości.Od 
były się tam
konkurencje:  

Rebus: Wiersz
L.Staffa w klasie
nr 11,

Układanka
,,Ojcowie
Niepodległości'
klasa nr 13,
Zabytki Polski
klasa nr 15,
Dyktando

,,Mazurek
Dąbrowskiego
w klasie nr 16 i
wiele innych.

Jeszcze Polska
nie zginęła,
Kiedy my
żyjemy,
Co nam obca
przemoc wzięła,
Szablą
odbierzemy.

Marsz , marsz ,
Dąbrowski,

Z ziemi włoskiej
do Polski,
Za twoim
przewodem ,
Złączym się z
narodem.

Przejdziem
Wisłę,
Przejdziem
Wartę

Będziem
Polakami ,
Dał nam
przykład
Bonaparte ,
Jak zwyciężać
mamy .

Marsz , marsz
...

Jak Czarniecki
do Poznania
Po szwedzkim
zaborze ,
Dla ojczyzny
ratowania
Wrócim się
przez morze .

.

.

.



www.gazetalubuska.pl Gazeta Lubuska | Numer 41 11/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Szkolny Patrol

     Bóg, Honor
      Ojczyzna

 
  

     "Taki kraj"

To słowa święte
dla każdego
Polaka.
Widnieją na
wielu
sztandarach,
pojawiają się w
tekstach pieśni
patriotycznych.

.

.

.

..

                   Szósty dzień 
      ,,Tygodnia dla Niepodległej,,

W szóstym dniu
,,Tygodnia dla
Niepodległej,,
Klasa 3SP
pokazała swoją
przygotowaną
część
artystyczną.

Amelia
zaśpiewała
piosenkę pt.
,,Taki kraj,,.
Cała klasa 3
mówiła
wierszyk pt.
,,Kto ty jesteś?,,

Dziewczynki
natomiast
odbyły taniec z
flagą. Na koniec
zostały
nagrodzone
wielkimi
brawami. 

Nadziei uczą ci,
co na stos
Potrafią rzucić
swój życia los...
Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie
miejsce,
Taki kraj. 

Nadziei uczą ci,
co na stos
Potrafią rzucić
swój życia los...
Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie
miejsce,
Taki kraj.

Jest takie
miejsce u
zbiegu dróg,
Gdzie się
spotyka z
zachodem
wschód...
Nasz pępek
świata,
Nasz biedny
raj...

Jest takie
miejsce,
Taki kraj.

.

.

.

..
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UROCZYSTE UCZCZENIE DNIA
NIEPODLEGŁOŚCI

PRZEBIEG
UROCZYSTOŚCI

Oto mało znana
czwarta zwrotka:

  ROTA Marii   
Konopnickiej

GRUPA
UCZNIÓW
NASZEJ
SZKOŁY
ZAŚPIEWAŁA
PIEŚNI
WYBRANI
UCZNIOWIE
RECYTOWALI
WIERSZE

.

 O godzinie
11.11 wszyscy
w Polsce
zaśpiewali
hymn Polski.
Uroczysty
przemarsz miał
pokazać

że młodzież
pamięta o
świętach
narodowych.
Każdy polak
powinien znać
chociaż trochę
historię Polski.

Pamiętajcie:
BĄDŻCIE
DUMNI Z
TEGO,  ŻE
JESTEŚCIE
POLAKAMI.

.

.

Żeby pokazać
że kochamy
naszą ojczyznę
zaśpiewaliśmy
rotę. Pieśń jest
jedną z
najważniejszych
pieśni
patriotycznych.
Tekst tej pieśni
powinien znać
każdy patriota

Nie damy miana
Polski zgnieść,
Nie pójdziem
żywo w trumnę.
Na Polski imię
na jej cześć
Podnosim czoła
dumne.
Odzyska ziemię
dziadów wnuk.

Tak nam
dopomóż Bóg!
Tak nam
dopomóż Bóg!

.

.
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