Patriotyczne rymowanki - klasa VII a.
Niepodległość - piękne słowo
Doceń to dumny patrioto!
Za żołnierzy co Warszawę sto lat temu bronili,
Za bohaterów co o wolną Polskę walczyli,
Świętujmy! Bo dziś dzień szczególny!
Listopadowy, jesienny, ale jakże dumny.

Józef Piłsudski o honor Polski walczył,
Z dumą na nasz naród patrzył.
Choć to stare dzieje, a Polska jest wolna
On do serc naszych ciągle zagląda.

Choć jesteśmy jeszcze młodzi i niewiele mamy lat
Ojczyznę naszą kochamy, bo to nasz cały świat.

Patriotyczne rymowanki - klasa III b gim.
Grupa: Paula Gęśla, Julia Romaniuk, Anna Herman, Gabriela Bajwoluk, Gabriela Chodurska, Patrycja
Kawka, Patrycja Lizak

Niepodległość
Odzyskując niepodległość,
Stanowimy wielką jedność.
W ręce wroga się nie oddamy,
I głośno, dumnie hymn śpiewamy.
W dzień 11 listopada,
Hołd cała Polska składa.
Wychwalamy Piłsudskiego,
Wybitnego działacza polskiego.
Nasi zaborcy wielkie plany mieli,
Ale Polacy się walki podjęli.
Obrońcy kraju dzielnie powstali,
I naszymi bohaterami się stali.
W setną rocznicę niepodległości,
W naszych sercach duma gości.
Nigdy o tym nie zapomnimy,
Bo my Polskę zawsze czcimy.

Patriotyczne rymowanki - klasa II a

Jedenastego listopada
wielkie święto wypada.
Józef Piłsudski 100 lat temu
zaborcę z Polski wygonił
I tym nasz kraj wspaniały
do radości przygonił.
Zaborca Polskę rujnuje,
A Piłsudski ją ratuje.
Polska Niepodległa od stu lat
dzięki Polakom, którzy walczyli od lat!

Patriotyczne rymowanki - klasa III a

Patriotyzm, to miłość Ojczyzny.
Patriotyzm - wspomina blizny.
Patriotyzm, to biało - czerwona flaga.
Patriotyzm, to w czasie hymnu powaga.

W naszej Ojczyznie
o przodkach pamiętamy,
że za wolność naszą walczyli,
nikomu zapomnieć nie damy.

Moja mama mnie uczyła,
że jest we mnie wielka siła,
która dom i kraj ojczysty,
uczy kochać sercem czystym.

Wiem, że wielkim jest zaszczytem,
Nieść sztandar Rzeczpospolitej,
A szczególnie 11 Listopada
Wszystkim nosić go wypada.

Patriotyczne rymowanki

- klasa IV a.

Dzięki Piłsudskiego nieuległości
obchodzimy 100. rocznicę niepodległości,
11 listopada broń złożyły wojska
I pod jego władzą znalazła się Polska.

Piłsudski chciał tak:
aby Polski nie zabijał kat,
żeby wolna była jak ptak,
Polsko bądz wolna i niepodległa przez miliony lat!

11 Listopada to pamiątka odzyskania niepodległości,
ten dzień sprawia nam wiele radości.
Niechaj Polska będzie wolna,
piękna jak stokrotka polna.

Niepodległa Polska to nasza Ojczyzna.
U wielu ludzi widnieje wojenna blizna.
My naszą Ojczyznę kochamy
I nigdy jej nie oddamy!

Ojczyzno, Ojczyzno nasza droga,
przez długie lata poniewierana przez wroga.
Uratowana przez bohatera narodowego
Wielkiego człowieka Józefa Piłsudskiego.
My Twoje dzieci wiernie Ci oddane,
Zawsze będziemy w Tobie zakochane!

Patriotyczne rymowanki - klasa Va

Jesteśmy patrioci mali,
Każdy nas za to pochwali.
O tych co Polskę odzyskali

Będziemy zawsze pamiętali!

Niepodległość świętujemy,
Piłsudskiemu dziękujemy.
Ludzie krzyczą i wołają,
Wolną Polskę pozdrawiają!

Niepodległość 100-letnia to dla nas wielka duma.
Józef Piłsudski zrobił co trzeba
I ze spokojem poszedł do nieba.

Każdy się z nami zgodzi:
Polska 100-lecie niepodległości obchodzi!
Ten rok dla nas jest wspaniały,
Czcimy tych, co polegli na polu chwały.
O wolność dla nas walczyli
I dla nas ją zdobyli.

W naszych sercach radość gości,
bo w Ojczyznie świętujemy 100 -lecie niepodległości.

