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         NASZA NIEPODLEGŁA!

         W HOŁDZIE      
       NIEPODLEGŁEJ 

  BIAŁO-CZERWONO
          W OKNIE!

W związku ze
świętem 11
listopada ogłoszono
konkurs dla
mieszkańców
naszej
miejscowości
"Biało-Czerwono w
oknie". Patronat nad
konkursem objął 
Wójt Gminy
Polanka Wielka 
oraz Dyrektor
Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w
Polance Wielkiej.

Konkurs cieszył się
dużą popularnością.
Udekorowano wiele
okien. Twórcy
najpiękniejszych
dekoracji zostali
nagrodzeni.

Dnia 9 listopada w
naszej
miejscowości 
obchodziliśmy 100-
lecie przez Polskę
Niepodległości.
Obchody
rozpoczęła
uroczysta
akademia. Po niej
uczniowie   i
nauczyciele założyli
białe oraz czerwone
peleryny. Oficjalną
defiladą wraz z
władzami naszej

miejscowości
udaliśmy się pod
pomnik poległych w
obronie naszej
Ojczyzny. Tam
zostały złożone
kwiaty i zapalono
znicze. Następnie
przeszliśmy do
parku
rekreacyjnego,
gdzie w czasie
odśpiewania hymnu
państwowego
została wciągnięta
na maszt

flaga Polski. Potem
objrzeliśmy
rekonstrukcję
wydarzeń
historycznych w
wykonaniu grupy
Powstaniec Śląski.
Przy płonącym
ognisku wspólnie
śpiewaliśmy pieśni
patryiotyczne.   

A. Mickiewicz
"Pan Tadeusz"
J. Słowacki
"Kordian"
C. K. Norwid
"Emilia Plater"
"Moja piosenka 2"
S. Żeromski
"Syzyfowe prace"
E. Orzeszkowa
"Gloria Victis"
M. Konopnicka
"Rota"
J. Wybicki
"Mazurek
Dąbrowskiego"

S.P. S.P.
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      POLSKIE        
      LEGENDY

htryhh

Jak powstała Polska?...

Przed wiekami, gdy ziemie między dwiema pięknymi rzekami Wisłą i
Odrą pokrywały nieprzebyte bory,  w których łatwiej było spotkać
tura czy niedźwiedzia niż myśliwego,  w poszukiwaniu nowego
miejsca osiedlenia przywędrowały tu plemiona słowiańskie. 
Na ich czele jechali trzej rodzeni bracia: pogodny, płowowłosy Lech,
bystry i ruchliwy Czech oraz milczący Rus.
 Po długiej wędrówce puszcza przerzedziła się i oczom wędrowców
ukazała się piękna kraina  poprzecinana pagórkami i jeziorami,        w
których odbijał się błękit nieba.
 Niezwykły widok zachwycił braci, szczególnie zaś ujął serce Lecha.
 Na jednym z pagórków bracia dostrzegli ogromny, rozłożysty dąb, a
na nim swoje gniazdo zbudował biały orzeł.
 Ten piękny ptak, na widok zbliżających się ludzi, rozpostarł skrzydła
i wzbił się w powietrze.
 Rus pochwycił za łuk, jednak Lech powstrzymał go, gdyż uznał to za
znak, by tu osiąść na stałe i założyć swój gród. 
Biały orzeł, którego widział na tle zachodzącego purpurą słońca,
 obrał sobie Lech za godło państwa, zaś gród, który zbudował w tym
miejscu, nazwał Gnieznem. I tak na wiele wieków biały orzeł na
czerwonym polu  łopoczący na chorągwiach prowadził polskich
rycerzy,  a później żołnierzy do walki o chwałę lub wolność naszej
ojczyzny.
 Pozostał także gród gnieźnieński, w którym jako w pierwszej stolicy
Polski zamieszkiwali nasi pierwsi książęta i królowie. 
Tu rozstali się bracia. Czech wyruszył na południe, zaś Rus na
wschód i tam założyli swoje państwa, które od ich imion nazwano
Czechami i Rusią. 
Zaś Polaków nasi sąsiedzi przez długie lata nazywali Lechitami,
widząc w nas zapewne potomków legendarnego Lecha.

"O Smoku Wawelskim"

"Pan Twardowski"

"Kwiat paproci"

"Wars i Sawa

"Bazyliszek"

"Jak Popiela myszy zjadły"

"Złota kaczka"

"Poznańskie koziołki"

"Syrenka warszawska" 

Oblicze ojczyzny

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
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     STRÓJ    
 SZLACHECKI

1.Legiony to żołnierska nuta.
Legiony to straceńców los.
Legiony to żołnierska buta.
Legiony to ofiarny los!

Ref. My pierwsza brygada.
Strzelecka gromada.
Na stos !
Rzuciliśmy swój życia los.
Na stos, na stos !

2. O, ile męk, ile cierpienia,
O, ileż krwi, przelanych łez.
Pomimo to nie manie ma
zwątpienia.
Dodawał sił wędrówki kres.

Ref.....

Szlachcic nosi
czapkę, 
zdobioną kitą
ptasich piór i
broszą. Na
wzorzysty
żupan, zakłada
kontusz, który
opasuje
jedwabnym
pasem.
Nakryciem
głowy
szlachcianki jest
aksamitna
czapka z zwana

kołpaczkiem.
Na strojną
suknię
szlachcianka
zakłada
jedwabny
kontusik
obszyty
futerkiem w
biodrach
rozkloszowany.

1.Wojenko, cóżeś ty za pani, 
że za tobą idą, że za tobą idą 
chłopcy malowani? 

2.Chłopcy malowani, sami
wybierani, 
wojenko, wojenko, wojenko,
wojenko,
cóżeś ty za pani? 

3.Na wojence ładnie, kto Boga
uprosi, 
żołnierze strzelają, żołnierze
strzelają, 
Pan Bóg kule nosi.

                   PIEŚNI PATRIOTYCZNE
STANOWIĄ PIĘKNĄ LEKCJĘ HISTORII
PRZEZ POKOLENIA ZAGRZEWAŁY DO 
WALKI

       Polonez

Polonez to
taniec
narodowy, który
wziął swoją
nazwę od
 spolszczonej
nazwy
francuskiego
przymiotnika
polonaise, czyli 
„polski”. Istotnie,
polonez to
taniec, który
upodobała sobie
polska 

szlachta i
którego kroki
zyskały
popularność
także na
dworach
 europejskich
(m.in.
niemieckich) –
stąd tak silne
utożsamianie
 poloneza z
polską kulturą.

1.Rozkwitały
pąki białych róż.
Wróć, Jasieńku,
z tej wojenki
wróć.
Wróć, ucałuj,
jak za dawnych
lat,
dam ci za to
róży
najpiękniejszy
kwiat. 
Wróć, ucałuj,
jak za dawnych
lat....
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       REBUS Z OKAZJI 100-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI
                                     dla klas 1-3

jpg.png.gif

                              QUIZ PATRIOTYCZNY
                                      dla klas 4-6

1Jak nazywali się bracia z legendy '' O Orlim Gnieździe''?

......................................................................................................
2. W którym roku odbył się Chrzest Polski ?

.......................................................................................................
3. Kim był Józef Piłsudski?

.......................................................................................................
4. Kim był Bolesław Chrobry?

.......................................................................................................
5.Podaj dokładną datę rozpoczęcia i zakończenia Bitwy pod
Grunwaldem.

.......................................................................................................
6.Kim został ks.Jerzy Popiełuszko?

........................................................................................................
7.Podaj daty 3 rozbiorów Polski.

........................................................................................................

 Rebus i quiz można nabyć 
 u Emilii Borowczyk                   i
Martyny Szabli z klasy 6a
 Rozwiązane i podpisane zadania 
prosimy wrzucać do     30  stycznia
do skrzynki umieszczonej w
biblotece 

    Na zwycięzców  czeka     
           
      niespodzianka !!!!!!!!!!
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