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Świętowaliśmy 100 lat Niepodległej

..

Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości my też się
zaangażowaliśmy. Uczestniczyliśmy w
różnych konkursach, wszyscy
odśpiewaliśmy hymn państwowy. Jedno 
z zadań polegało też na tym, że każda
klasa ozdobiła okno na korytarzu naszej
szkoły. Wymagało to od nas pomysłowości
i dużej wiedzy historycznej.
Teraz nasza szkoła jest wyjątkowa!

Szymon

W tym roku mija 100. rocznica odzyskania niepodległości przez
Polskę. Po 123 latach, w 1918 roku Ojczyzna pojawiła się na
mapach świata. Polacy mogli utożsamiać się z własnym
językiem, byli gospodarzami na własnej ziemi. Dziś odchodzi-
my okrągłą rocznicę tych wydarzeń. Jesteśmy wolnym krajem.
Możemy mówić po polsku. Nasi przodkowie sprawili, że nie
wstydzimy się naszych symboli narodowych: orła białego, flagi 
i hymnu. Przez cały rok organizowane były  różne uroczystości
upamiętniające tamte czasy. Myślę, że warto przypominać
młodemu pokoleniu, że Bóg, Honor i Ojczyzna, to najważniejsze
wartości dla człowieka.  Dlatego warto zabiegać o pokój, by móc
uczyć się i pracować w wolnym kraju.

S.G.
.
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      Świętowaliśmy Niepodległość

Nasza drużyna

Uczniowie z
7 szkół
podstawo-
wych z Piły 
i powiatu w
atmosferze
dobrej zaba-
wy i pozy-
tywnej rywa-
lizacji święto-
wali 100.
rocznicę
odzyskania
niepodległo
-ści przez
Polskę. 

Musieli się wy-
kazać dużą
wiedzą.na temat
bogactwa
kulturowego
naszej
Ojczyzny, na
które składał się
język, literatura,
historia,
architektura,
muzyka,
sztuka,
kinematografia,
kulinaria itd.
Gratulujemy
Janowi,
Oskarowi,
Frankowi i
Antoninie
ogromnej
wiedzy,
spostrzegaw-
czości i sprytu.
Zajęli drugie
miejsce.

p. Mariusz

Kocham Cię, Polsko!
międzyszkolne zawody, wzorowane na

znanym turnieju telewizyjnym

Już po raz piaty z okazji
Narodowego Święta Niepodległości
9 listopada został rozegrany
Szkolny Konkurs Poezji i Pieśni
Patriotycznej ��Polska, Moja
Ojczyzna, który na dobre
zakorzenił się już w naszej
placówce. W czasie konkursu
przygotowanego przez panów
Mariusza Frankowskiego Wiesława
Kudłę uczniowie rywalizowali w
trzech kategoriach: 
w samodzielnym oraz zespołowym
wykonaniu pieśni patriotycznej, jak
również w kategorii poezji
patriotycznej.
Gratulujemy zwycięzcom i
wszystkim uczestnikom, którzy
odważyli się być patriotami.

Klasa VIII c

M.F.

M.F.
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Nasza wolność

Turniej dla Niepodległej
W piątek, 9 listopada w Sali
Miejskiej przy ul. Dąbrowskiego 8 w
Pile odbył się finał Turnieju
Historycznego Jeden z dziesięciu
dla uczniów szkół podstawowych
naszego miasta pod honorowym
patronatem Prezydenta Piły.
Tematem przewodnim tegorocznej
rywalizacji była przypadająca w
tym roku 100. rocznica odzyskania
niepodległości przez Polskę oraz
100. rocznica wybuchu Powstania
Wielkopolskiego. Do zmagań
turniejowych przystąpili uczniowie z
10 szkół podstawowych. 

Naszą szkołę reprezentował
Franciszek Nowak z klasy VII b,
który po zaciętej walce zdobył
trzecie miejsce. Gdyby jednak
rywalizacja dotyczyła też
kibicowania, to niewątpliwie nasza
szkoła zajęłaby pierwsze miejsce.
Koledzy Franka z klasy VII b stanęli
bowiem na wysokości zadania i
wraz z panią Lidią Gregorczyk
pokazali na czym polega
prawdziwy doping. Frankowi
gratulujemy znakomitego wyniku, a
całej klasie VII b wspaniałego
kibicowania.

.

Sto lat temu przodkowie nasi,
walczyli o naszą wolność.
Nie było łatwo, bo wróg czekał,
by nasze ziemie przygarnąć.

Nikt nie pytał po co?, dlaczego?
Tylko walczył do ostatnich sił,
byśmy mogli dziś w wolnym,
kraju spokojnie żyć.

Mówią: iść trzeba do przodu,
nigdy nie oglądać się w tył.
Jednak przeszłość ostrzega 
i na błędach każe uczyć się.

Spójrz kolego, koleżanko droga,
nam bohaterowie wolność dali.
My musimy ją pielęgnować,
by nas obce państwa nie podzieliły więcej.

Szymon

Skrzydlaci rycerze

W związku z przypadającą 100. rocznicą odzyskania
przez Polskę niepodległości w Szkole Podstawowej nr
6 im. Lotników Polskich w Pile odbył się ogólnopolski
konkurs historyczny Skrzydlaci rycerze. Naszą szkołę
reprezentowali Marcin Drzewiecki i Szymon Korniluk z
klasy VII b. Po napisaniu testu 
części ustnej konkursu okazało się, że Szymon zajął
w nim IV miejsce. Gratulujemy!

p. Mariusz

Szymon i Marcin

.

M.F.
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Uczestnicy niecodziennej lekcji

Chwała Powstańcom Wielkopolskim!    

Z okazji 100–lecia Niepodległości Polski i 100. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego w sobotę, 24 listopada
uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w animowanej
wycieczce Szlakiem Powstania Wielkopolskiego.
Pierwszym przystankiem na tej patriotycznej trasie
było Ujście, gdzie w centrum miasta znajduje się
pomnik Powstańca Wielkopolskiego, który został
zrekonstruowany w 90. rocznicę wybuchu tego zrywu
niepodległościowego, ponieważ oryginał z 1934 roku
zniszczyli  Niemcy po wybuchu II wojny światowej z
zemsty.

Następnie uczestnicy wycieczki udali się do Lusowa,
miejscowości związanej z drugim dowódcą Powstania
– Józefem Dowborem Muśnickim. Znajduje się tam
jego nagrobek i nazwane jego imieniem Muzeum
Powstańców Wielkopolskich. Po ciekawych zajęciach
w muzealnych salach i oddaniu hołdu przy grobie
Generała uczniowie wraz z opiekunami udali się do
Poznania, gdzie czekała na nich żywa lekcja historii.
Na Rynku Starego Miasta wszystkich uczestników
wycieczki przywitał żołnierskim głosem Przewodnik
ubrany w pełen mundur powstańczy, który wcielił się w
rolę dowódcy nowego plutonu powstańczego.
Następnie zabrał uczniów – rekrutów do
najważniejszych miejsc związanych z powstaniem,
gdzie wspólnie odkrywali jego przebieg, główne
postaci, jak i tło historyczne. Treści były przekazywane
za pomocą wielu rekwizytów i zabawnych animacji. I
tak na przykład przypadkowo został użyty granat,
który spowodował paniczną ucieczkę uczniów, którzy
chowali się między zdziwionych całym zamieszaniem
turystów z Chin. W czasie zabawy Przewodnik jako
dowódca wyszkolił rekrutów do powstańczej armii. Nie
zabrakło zatem głośnych komend (niektóre przydałyby
się na szkolnym apelu), zbiórek i elementów musztry.

Po uśmiechniętych twarzach i to nie tylko
uczniów, ale również ich rodziców oraz
wiele razy zadawanemu pytaniu – Kiedy
zorganizuje pan następną taką
wycieczkę? – myślę, że zamierzony
przeze mnie cel został w pełni osiągnięty.
Już planuję więc następną eskapadę.

p. Mariusz

Spośród uczniów zostało wybranych kilku chorążych.
Ich zadaniem było niesienie flagi powstańczej. Jeden z
nich został też sierżantem – logistykiem.  Uczniowie
zostali także wyposażeni w mapy sztabowe, na
których zaznaczali kierunki ataków wojsk
powstańczych i kontrataki niemieckiej armii.
Dopełnieniem wszystkich zadań było wypełnienie kart
z ilustracjami scen powstańczych z obrazów Leona
Prauzińskiego. Za swoje pełne zaangażowanie
wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkę – wzorowaną
na oryginale powstańczą rozetkę.
Jak wytłumaczyć uczniom podstawówek,
czym były rozbiory? Jak wytłumaczyć,
dlaczego Polacy walczyli we wrogich
armiach? Jak doszło do odzyskania
niepodległości?Wbrew pozorom to
bardzo trudne i abstrakcyjne treści.
Właśnie dlatego postanowiłem wszystko
to przekazać uczniom naszej szkoły 
w formie interaktywnej lekcji historii.

.

M.F.

.
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Okno Niepodległej

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu dla klas IV – VIII

W związku z przypadającą 100.
rocznicą odzyskania przez
Polskę niepodległości odbył się
szkolny konkurs historyczno –
plastyczny dla klas IV – VIII na
najciekawiej udekorowane okno.
Każda z klas miała wyznaczone
jedno z okien na korytarzu, które
musiała wystroić dekoracjami
nawiązującymi do Narodowego
Święta Niepodległości. Technika
wykonania prac była dowolna.

Komisja po sprawdzeniu
wszystkich okien pod kątem
merytorycznym i plastycznym
zdecydowała, że najlepiej
udekorowane jest okno klasy V a.
Na drugim miejscu znalazła się
praca klasy VI b, a ostatnie miejsce
na podium zdobyła klasa VI a.
Gratulujemy i dziękujemy
wszystkim klasom. Wszystkie
bowiem okna były naprawdę
pięknie ozdobione. Polska z Was
na pewno jest dumna.

. .

.

. .

M.F.
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