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Świętujemy Rocznicę
Odzyskania Niepodległości

Skąd się wzięło to
Święto? 

Po co nam
niepodległość?

11 listopada 1918 r.
Polska wróciła na
mapę Europy po
123 latach niewoli.
 Dzień wcześniej
Józef Piłsudski
wrócił do kraju, 
a następnego dnia
Rada Regencyjna
przekazała mu
zwierzchnią władzę
nad wojskiem
polskim. 

Plakat

Data ta zbiegła się z
zawarciem rozejmu
w Campiegne, który
zakończył 
I wojnę światową. 
Symbolami święta
są: flaga, godło
oraz hymn.
W niektórych
miastach, np. 
w Gdańsku
organizowane są
marsze
niepodległościowe.
Zuzia Firkowska    
IIIG

Niepodległość 
to możliwość
urządzania rzeczy 
po swojemu.
Podmiotem 
i suwerenem 
jest naród. 
Nikomu nie podlega.
Jego postanowienia
wynikają z niego
samego, z jego
namysłu,
wybranych
suwerennych 
władz, które
reprezentują 

faktycznie interesy
danego państwa.
Niepodległość
chroni byt narodu
i jego tożsamość.
Niepodległość 
to szacunek 
dla języka i historii.
Niepodległość =
Suwerenność =
Niezawisłość =
Wolność.

Kacper
Słonimskiego IIgA

A. A.
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Wolność jest
ważna, bo...

Świętowanie
według nas...

Nasze
refleksje

Zawsze 
do domu 
z dalekich
podróży chętnie
wracam, do
rodziny,
przyjaciół 
i koleżanek.

 Kari IV C

Święto to...

...dzień
uroczysty, 
w którym się
baluje.  
Julek IIC

...uroczysta
okazja do
zabawy, 
na co dzień 
się nie zdarza...
Antek IIB

...dzień, kiedy
miło spędza się
czas z rodziną,
jest się razem... 
Weronika IIIA

...dzień, 
w którym
wywieszamy
flagi,
wspominamy
dawnych
bohaterów.
Hubert, Mateusz

Ojczyzna 
to mój dom, 
Dom, w którym
czuję się
najlepiej na
świecie.
Ojczyzna to też
rodzina 
i szkoła.
To miejsce,
którego nigdy
nie zapomnę.

Patriota to...
...osoba, która
robi wszystko,
aby utrzymać w
ojczyźnie pokój.
Gosia Sz. IV B
...człowiek
troszczący się 
o ojczyznę.
Ania J. IV B
...ktoś, kto
kocha swój kraj
i go szanuje.
Zosia F. IV C

...nikt nie mówi
nam, co mamy
robić. Możemy
chodzić do
szkoły i uczyć
się po polsku.
Natalia G. IV D

Dzięki wolności
możemy żyć
spokojnie.
Mikołaj F. IV D

Dobrze jest, gdy
jest się wolnym 
i swobodnym. 

Człowiek źle się
czuje 
w niewoli...
Ania W. IV C

Człowiek wolny
jest szczęśliwy.
Karolina M. IVC

Wolność jest
ważna, bo
możesz żyć 
jak chcesz.

               Amor patriae nostra lex,
       czyli miłość ojczyzny naszym prawem

Nasze prace

Ojczyzna jest ważna, ponieważ...

...walczyli o nią nasi przodkowie. Helena B. IV C

...tu się urodziłam i tu są moje wspomnienia. Ania J. IV B

...tu mieszkam, mam tu przyjaciół, mamę, tatę, rodzinę. Dorota K. IV B

...wiele osób oddało za nią życie, żeby jej bronić i walczyć 
o niepodległość. Natalia G. IV D

...tu mieszkam i tu się rozwijam. Kacper N. IV B

...czuję się tu dobrze i bezpiecznie. Zofia F. IV C

Poznaję ojczyznę dzięki rodzinie, szkole, wyjazdom i wycieczkom,
legendom, opowieściom, dzięki życiu w niej. 

Poznaję ojczyznę dzięki nauce historii i języka polskiego. Ola R. IV B
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