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Dziś ważne święto…

11 listopada obchodzimy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Narodowe Święto Niepodległości  ustanowiono w 1937 roku.

Z tej okazji chcemy Wam pokazać, że zawsze pamiętamy, czcimy, okazujemy

szacunek  i śpiewamy...

 ***

Klasa 6a a patriotyzm…

       Przeprowadziliśmy w klasie ankietę na temat patriotyzmu.

 Pytania brzmiały następująco:

 „Co to jest patriotyzm?” oraz „Jak być dobrym patriotą?”. 

   Oto najciekawsze odpowiedzi:

 „Patriotyzm to miłość do Ojczyzny”, 

„Patriotyzm to służenie ojczyźnie w potrzebie”,

„Aby być dobrym patriotą trzeba kochać i sławić swój kraj oraz zawsze

pamiętać, skąd pochodzisz”.

 ***
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Jak zrobić kokardę narodową?

Potrzebne będą:dwa arkusze papieru  w kolorze czerwonym i białym, nożyczki,
klej, agrafka bądź szpilka.

1.Wycinamy dwa  okręgi: biały i  czerwony o średnicy 40 do 60 mm, przy czym

promień okręgu białego powinien stanowić ½ promienia kokardy. 

2.Smarujemy klejem, a następnie sklejamy je. 

3. Kokardę wpinamy po lewej stronie ubioru za pomocą agrafki lub szpilki.

 ***

Warto tego dnia zaśpiewać…

Jedną z najbardziej popularnych pieśni patriotycznych jest „Rota”. Autorem

słów jest Maria Konopnicka, a  muzyki Feliks Nowowiejski. Pieśń została po

raz pierwszy wykonana publicznie  15 lipca 1910 roku w czasie uroczystości

odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie.



 ***

I powspominać bohaterów narodowych…

Józef  Piłsudski  urodzony  w  1867  roku  pod  Wilnem.  Był  politykiem  oraz

polskim  działaczem  niepodległościowym.  W 1920  roku  stał  się  pierwszym

marszałkiem Polski, a zmarł w 1935.

Roman Dmowski urodzony w 1864 roku w Kamionku.  W 1918 roku utworzył

Armię  Polską  we  Francji,  a  rok  później  podpisał  traktat  wersalski,  który

uznawał prawo Polski do niepodległości.

Ignacy Jan Paderewski urodzony w 1860 w Kuryłówce. Pianista, kompozytor,

działacz niepodległościowy, mąż stanu i polityk. Pod jego wpływem prezydent

USA umieścił  w  swoim  ultimatum  13  punkt  domagający  się  zgody  stron

traktatu wersalskiego na suwerenność Polski.
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