Narodowe Święto Niepodległości
Zadanie 1
Na osi czasu zaznaczono strzałkami osiem dat. Przyporządkuj do nich podane niżej wydarzenia.
Nie martw się, jeśli nie znasz wszystkich – zastanów się przez chwilę i użyj logicznego
myślenia, a z pewnością uda Ci się wykonać zadanie. Dopasowując odpowiednie sylaby
uzyskasz hasło.
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Rozpoczęcie II wojny światowej.
Wybór Karola Wojtyły na papieża.
Uchwalenie aktualnie obowiązującej Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
Odzyskanie przez Polskę niepodległości.
Wybór obecnego prezydenta, Andrzeja Dudy.
Zakończenie II wojny światowej.
Pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne po II wojnie światowej.
1000 – lecie chrztu Polski.

Hasło:

Zadanie 2
............... listopada 1918 roku Polska odzyskała niepodległość po ............... latach niewoli.
Nasza ojczyzna zniknęła z mapy Europy w wyniku …………… rozbiorów. W czasie zaborów
Polacy dzielnie walczyli o wolność organizując ……………………………………..................
(np. kościuszkowskie lub listopadowe), które niestety zakończyły się klęską. Sytuację zmienił
dopiero międzynarodowy konflikt, czyli …………… wojna światowa. Dzień 11 listopada został
ustanowiony …………………………………. państwowym 23 kwietnia 1937 roku.

Niepodległość oznacza dla mnie ……………………………………………………....................
…………………………………………………………………………………………………... .

Zadanie 3
Rozwiąż krzyżówkę. Rozwiązaniem jest tytuł wiersza Marcina Wolskiego.
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1. Napoleon ….. - u jego boku walczyły Legiony Polskie.
2. Miesiąc, w którym obchodzimy Święto Niepodległości.
3. Ignacy Jan … - polski kompozytor i polityk.
4. Jeden z zaborców Polski.
5. Styczniowe lub listopadowe.
6. Józef ….. – żołnierz, polityk, od 11.11.1918 r. naczelny wódz Armii Polskiej.
7. Imię jednego z polskich wieszczy piszącego w czasach zaborów.
8. Jest głową państwa polskiego.
9. Cecha potrzebna do podjęcia walki o ojczyznę.
10. Stopień wojskowy Józefa Piłsudskiego.
….……………………………………..
11. Najważniejszy dokument państwowy.
(tu wpisz rozwiązanie krzyżówki)
12. O nią walczono w czasie zaborów.
13. Wielu poniosło ją w walce o ojczyznę.
Marcin Wolski
Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi – niepodległość.
Niepodległość to brąz na cokołach,
lecz na co dzień – mówiąc po prostu
polski dom, polski las, polska szkoła,
polska władza i polski Kościół.
Ono znaczy – bez strachu spać.
Ono znaczy – spokojnie się budzić,
kochać, śmiać się i pewnie trwać
– w wolnym kraju wśród wolnych ludzi

