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Właśnie mija 100 lat od chwili,
gdy Polska stała się wolnym
krajem. 

Jak budowano
niepodległość?

Taniec flagi

Słowo piękne jak honor i męstwo - niepodległość... 
M. Wolski

Zamieszczamy
obok fragment
dokumentu, który
powstał 11.11.1918
roku w Warszawie.
Dotyczy on
przekazania władzy
nad wojskiem
Józefowi
Piłsudskiemu,

który dzień
wcześniej wrócił do
Warszawy z
twierdzy w
Madgeburgu, w
której był
internowany przez
Niemców.Dzień
przekazania władzy
Piłsudskiemu stał

się symbolicznym
dniem odzyskania
niepodległości
przez Polskę.12
listopada Piłsudski
wydał pierwszy
rozkaz wojsku.

1918 listopad 11,
Warszawa - Dekret
Rady Regencyjnej
do narodu
polskiego (...)
Wobec grożącego
niebezpieczeństwa
zewnętrznego i
wewnętrznego, dla
ujednostajnienia
wszelkich
zarządzeń

wojskowych i
utrzymania
porządku w kraju,
Rada Regencyjna
przekazuje władzę
wojskową i
naczelne
dowództwo wojsk
polskich, jej
podległych,
Brygadierowi
Józefowi

Piłsudskiemu.

Sylwia Kosieradzka
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Piątek, 9 XI upłynął w naszej szkole
pod znakiem Polski. Co robiliśmy
tego dnia? Oto nasze sprawozdanie.

Rekord dla
Niepodległej

Akcja Mamy
Niepodległą!

Wystawa "Dawno
temu w Polsce..."

W czasie
naszego Dnia
dla Niepodległej
zorganizowaliśmy
też biało-
czerwony
marsz dla
Polski.

Chcieliśmy
wspólnie z
mieszkańcami
Grochowa
świętować 100
lat wolnej,
niepodległej
Polski.

W czasie
marszu
pozdrawialiśmy
przechodniów i
śpiewaliśmy
pieśni o
tematyce
patriotycznej,

takie jak
"Legiony", 
"Piechota",
"Wojenko,
wojenko".

Śpiewając
hymn
włączyliśmy się
do akcji "Rekord
dla
Niepodległej".
Byliśmy jedną z
24 tysięcy
szkół, w których
zaśpiewano
hymn.

Marsz Dla Niepodległej

Rekord dla
Polski

Akcja
organizowana
przez Fundację
rodziny Józefa
Piłsudskiego i
Muzeum J.
Piłsudskiego w
Sulejówku
polega na
świętowaniu

rocznic
odzyskania
niepodległości
poprzez
wysyłanie
bliskim
bezpłatnych
kartek z
życzeniami. 

 Na wystawie
"Dawno temu w
Polsce", można
było obejrzeć 
stare sprzęty
np. kołowrotek,
maszynę do
szycia, żelazka
z duszą, lampy
naftowe, 

wiele innych
przedmiotów...
Największym
zainteresowaniem
cieszyła się
stara maszyna
do pisania. Były
nawet pytania,
czy to stary
komputer :). 

Marsz Dla Niepodległej

KartkiKołowrotek

Sylwia Kosieradzka

Sylwia
Kosieradzka

Sylwia Kosieradzka

E.Sz.E.Sz.
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Znicze i kwiaty
pod kopcem

Taniec Flag -
klasa VI i VII

Poczet
sztandarowy
naszej szkoły
składa kwiaty
pod kopcem
poległych  za
Ojczyznę w
czasie wojny z
bolszewikami
w 1920 roku.

Msza Święta 
w intencji Ojczyzny  

w Czerwonce

Występujemy

Za tych, co walczyli...

. .

.

oddać hołd
wszystkim,
którzy walczyli
o wolność.
Staraliśmy się
też wyrazić
naszą dumę z
tego,

że jesteśmy
Polakami,
narodem o
pięknej, ale też
trudnej historii,
wymagającej od
naszych
przodków wielu

trudów i
wyrzeczeń.
Pamiętamy,że
jako młodzi
ludzie, jesteśmy
winni
poprzednim
pokoleniom

pamięć i
szacunek dla
wszystkiego, o
co bohatersko
walczyli.

..

.

Uczniowie klas VI i VII przedstawili
układ taneczny z flagami,który
bardzo podobał się publiczności.

.

S.K.

S.K.

S.K. S.K.

S.K.

S.K.

S.K.

S.K.



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 1 11/2018 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLKleks

Kącik Młodego
Artysty

 Kącik poetycki

 Odrodzenie Polski

Nasza Polsko najdroższa, 
Polsko ukochana, 
byłaś cała skrwawiona,
zbita i zdeptana.

Przed stu laty powstałaś,
znów się odrodziłaś ,
głowę w górę uniosłaś choć zraniona byłaś.

Od tej chwili co roku .
rosłaś i piękniałaś,
 zapomniałaś o bólu,
 radość w sobie miałaś.

Wszystkie rany i blizny
dawno poznikały.
Piękna Polsko, nasz kraju,
Bardzo Cię kochamy.
 

Tadeusz Stpiczyński

 Autorem  wiersza,
 napisanego na 100 lat 
niepodległości jest dziadek 
naszego kolegi, Kuby
Czarnockiego z klasy IV. 

A może i wy spróbujecie coś
napisać?

Chętnie wydrukujemy wasze
utwory.

Prace

Powyższe
prace zostały
przygotowane
na konkurs 
"100 lat
niepodległości 
w moich
oczach"
organizowany
przez Bibliotekę

Pedagogiczną
w Sokołowie
Podlaskim. A
już niedługo
gościem naszej
szkoły będzie
pani Renata
Jaroszewska,
pracująca w tej
bibliotece. Pani

Renata zapozna
nas z teatrem
kamiszibai.
Czy wiecie, co
to takiego?
Możemy
zdradzić
jedynie, że  teatr
kamiszibai
pochodzi

z Japonii i
nazywany jest
także
papierowym
teatrem lub
teatrem
ilustracji.
Jesteście
ciekawi?

Zauważyliście,
że "Kleks" ma
nową szatę
graficzną? A
może chcecie
pomóc przy
redagowaniu

gazetki? Może
macie pomysły
na treść
artykułów?
Zapraszamy do 
współpracy.

.

E.Sz.

gratisography
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KĄCIK JĘZYKOWY

Nasze zwierzęta

Wolność w języku
niemieckim to Freiheit.

Niepodległość  w języku
angielskim to independence. 
 Dzień Niepodległości to 
Independence Day.

We Poles celebrate the
Independence Day on the 11
November.
My, Polacy świętujemy Dzień
Niepodległości 11 listopada.

Niepodległość w języku
niemieckim to Unabhängigkei.
Na Dzień Niepodległości
powiemy Tag der
Unabhängigkei.

Wir Polen feiern den 
Unabhängigkeitstag am 11
November.
My, Polacy, świętujemy dzień
Niepodległości 11 listopada.

Wolność w języku
angielskim to freedom.

Mastify tybetańskie to psy przypominające lwy.  Na
ogół bywają dumne i uparte. Mają masywną sylwetkę,
gęstą sierść i obfitą grzywę.Najczęściej bywają czarne
albo brązowe.
Ciekawe jest, że aktywne są głównie nocą.
Przemieszczają się w ciemnościach bardzo cicho. W
dzień chętnie śpią, aby zregenerować siły.
Zazwyczaj są poważne, ale  bardzo chętnie się  bawią
z  ludźmi.
I jeszcze jedno- ze względu na dominujący charakter
są to psy dla doświadczonych hodowców.
źródło:http://www.wyprowadzanie-psow.pl/blogMastif tybetański E.Sz.
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Klasa IV

radość

E.Sz.
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