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Wielcy Polacy

11 listopada 1918 roku jest jedną 
z najważniejszych w historii naszej
Ojczyzny. Po 123 latach niewoli - Polska
odzyskała upragnioną niepodległość, którą
utraciła w wyniku zagrabienia jej przez
Rosję, Prusy i Austrię. Było to wielkie,
oczekiwane przez kilka pokoleń Polaków,
wydarzenie. Nasz naród nigdy nie pogodził
się z myślą, że ma żyć w niewoli. Lata
niewoli nie uśpiły Ducha Polaków. 
Powstania narodowowyzwoleńcze, walki
w różnych częściach świata za wolność
waszą i naszą dowiodły, że niezłomni,
heroiczni, miłujący ponad wszystko Boga 
i Ojczyznę Polacy potrafili wywalczyć
niepodległość. Ogromną rolę 
w odzyskaniu wolności odegrał marszałek
Polski- Józef Piłsudski.

KRÓTKA HISTORIA
OKRESU POD ZABORAMI

                         
                           Politycy, którzy nieśli wolność

Gazetka kl.3a

B.K.

https://www.tvp.info

B.K.
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                       MAŁY SAMORZĄD UCZNIOWSKI
                    "Czego życzą Polsce Mali Patrioci?"

printoteka

Uroczysty apel to kolejne przedsięwzięcie
przygotowane przez Mały Samorząd w dniu
08.11.2018r.. Podczas apelu uczniowie klas 2a, 2b 
i 2d zaprezentowali utwór muzyczny "11 listopada",
przedstawienie teatralne "Wiadomości o Święcie
Niepodległości" oraz uroczyście odśpiewali wraz 
z przybyłymi gośćmi hymn narodowy. Na zakończenie
prowadząca, w imieniu wszystkich uczniów wręczyła
opiekunom czerwoną różę i podziękowała dyrekcji
oraz wychowawcom za pielęgnowanie postawy
patriotycznej  już od najmłodszych lat.

Z okazji Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości, Mały Samorząd
Uczniowski przygotował akcję "Kartka dla Polski". 
W akcji wzięli udział wszyscy uczniowie klas 1-3, 
a ich zadaniem było napisać życzenia dla Polski.
Prace zostały zaprezentowane na tablicach przy
salach lekcyjnych. Czego Mali Patrioci mogą życzyć 
Polsce? Głównie tego, żeby nasz kraj był wolny 
i bezpieczny, a my Polacy szczęśliwi i dobrzy dla
siebie nawzajem. 
Po wystawie prac, wychowawcy wybiorą po trzy
najciekawsze kartki, które wezmą udział 
w szkolnym konkursie. Jury weźmie pod uwagę formę
zapisu życzeń, estetykę wykonanej pracy oraz przede
wszystkim słowa płynące z głębi serca, które pojawiły
się na "Kartce dla Polski". 
Kochana Polsko, niech spełnią się wobec tego
wszystkie uczniowskie życzenia, niech nasze jak 
i przyszłe pokolenia żyją w czystym, tolerancyjnym 
i bezpiecznym kraju, bo być może niepodległość nie
jest nam dana raz na zawsze ... 
                                                

     Pomysły na obchody Święta Niepodległości:
- posłuchaj dobrej, polskiej muzyki;
- zrób wraz z bliskimi kotyliony;
- wybierz się do muzeum;
- poczytaj ciekawostki o Polsce;
- zaproś przyjaciół do domu i spędźcie wspólnie czas;
- poznaj polskie bajki, które oglądali twoi rodzice,
  obejrzyjcie je wspólnie.
    Życzymy radosnego Święta Niepodległości!!!praca konkursowa

kotyliony

H.S. kl. 2d

L.G. kl. 2d

K. S.
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Stopka redakcyjna

Literatura patriotyczna

                     Literatura dziecięca

Eliza Piotrowska „A JA JESTEM POLAK MAŁY.
MOIM KRAJEM JEST ŚWIAT CAŁY”
Władysław Bełza „KTO TY JESTEŚ- POLAK
MAŁY”
Joanna Olech i Edgar Bąk „Kto ty jesteś?
Magda Podbylska „A u nas powstanie!”
Wanda Chotomska „Legendy polskie”
Jerzy Ciechanowski „Bajki dla dzieci. Mam GEN
wolności"

Czytając książki - zdobędziecie wiedzę. 
                                                                   M.R.

Czy wiecie, że...
Mazurek Dąbrowskiego, który jest hymnem naszej
Ojczyzny ma już 221 lat? Napisał go Józef Wybicki we
włoskim miasteczku Reggio Emilia. Polska była już
wówczas pod zaborami i nie istniała na mapie.
Pozostał jej wierny naród. My najmłodsi Polacy na
cześć wolnej Ojczyzny wspólnie zaśpiewamy cztery
zwrotki hymnu Polski 9.11.2018r. o godzinie 11:11. 
Na to ważne wydarzenie wszyscy uczniowie zejdą się
w ustalonym miejscu.                                        B.K. htthttps://archiwum.allegro.pl/oferta/hymn

Życzenia dla Polaków, którzy mają szczęście żyć 
w wolnej Ojczyźnie

Drodzy Uczniowie, Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Polacy...
Urodziliście się już w wolnym kraju.
Chcielibyśmy, abyście Narodowe Święto Niepodległości przeżyli w sposób szczególnie uroczysty. Byście
ciesząc się z wolności, która dla Was jest czymś naturalnym, przywołali emocje tych, którzy wywalczyli dla
Polski niepodległość. Wolność, którą mamy na co dzień, trzeba szanować i pielęgnować. Jest ona naszą
wspólną sprawą i naszym wspólnym zadaniem.                              Redakcja Pieguska

B.K.

B.K.

J.W.
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