POLSKA TO…
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- Miejsce, za którym tęsknię w dalekiej podróży i do którego zawsze wrócę;
- Ojczyzna, historia, dobro; Jestem zadowolona, że żyje w Polsce;
- Dom, w którym jest mi dobrze. Jest jedyna i niepowtarzalna- najlepsza. Jestem dumna z
tego, że jestem Polką;
- Mój kraj, dom, ojczyzna. Długo można by wymieniać, ale po co? Szkoda, że w większości
przypadków stajemy się wielkimi patriotami tylko na święta narodowe, a później często
zapominamy, czym jest Polska;
- Ojczyzna, która należy szanować i dbać o jej tradycje;
- Skarb i dziedzictwo narodowe. Jest dla mnie ważna i trzeba traktować ja bardzo poważnie;
- Kraj, w którym przeżyłam już 13 lat, to nasz skarb;
- Moja ojczyzna, dom, rodzina, państwo, przyjaciele. To historia i mój dom;
- Kraj, w którym się urodziłam, w który, poznałam wspaniałe i ważne osoby. Jestem dumna,
że jestem Polka.
- Ziemia, o którą walczyli moi przodkowie. Ponad 1000 lat wspaniałej historii, Jeden z
najwaleczniejszych narodów na świecie;
- Ojczyzna, dom. To miejsce, które jest ważne dla wszystkich Polaków. Powinniśmy dbać o
jej kulturę, tradycję, język. Cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami i możemy żyć w tym
kraju, bo w końcu tak wiele przetrwał. Dwie wojny, trzy zabory… Te wszystkie wydarzenia
to historia naszego narodu. Powinniśmy ją znać z szacunku dla naszej ojczyzny;
- Ojczyzna- bez ojczyzny nie ma domu, a bez domu, każdy wie, bez domu nie ma nic. Polska
to dla mnie dom, rodzina, miłość i wszystko co posiadam. Nawet uczucia i emocje;
- Idealny kraj do życia w nim. To piękny kraj ze wspaniałą i trudną historią;
-Skarb, którego za nic nie można kupić. To życie miłość i dobro;
- Mój ojczysty kraj. Kocham ten kraj i lubię tu mieszkać. Chciałbym tu w przyszłości
wybudować dom. Marzę o wiecznie wolnej Polsce.
- Najważniejszy skarb, którym trzeba się opiekować i chronić. Bez Polski nie bylibyśmy
Polakami. Mimo burzliwej historii, jesteśmy dzisiaj niepodległym krajem;
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- Wspaniała ojczyzna. Tu się urodziłam i nie chcę jej opuszczać. To moja ojczyzna;
- Ukochane miejsce na ziemi. Dom, w którym się urodziłam;
- Mój dom, w którym czuje się bezpiecznie;
- To nieugięty kraj;
- Ważny kraj, to nasza ojczyzna, to serce i nadzieja;
- Świetne państwo, które przetrwało 2 wojny światowe;
- Mój dom, moje dzieciństwo. W tym kraju się rozwijam i będę się rozwijał;
- Nasza ojczyzna. W niej dobrze się czujemy. Czujemy dumę i radość, że żyjemy w wolnym
kraju;
- Mój dom, o który walczyliśmy tyle lat. To moja rodzina, szkoła, wspaniałe miejsce, to moje
życie;
- Kraj, w którym ludzie są bardzo mili i dobrzy dla siebie. Polska jest wspaniała, kojarzy się
ze wspomnieniami;
- Ziemia ojczysta, w której nie brakuje miłości;
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- Ojczyzna, wzór, który powinniśmy szanować i zrobić dla niej wszystko;
- Drugi dom, jest dla nas całym światem;
- Miłość i szacunek dla kraju;
- Dom, który kocham, ponieważ żołnierze walczyli o jego wolność;
- Dobro, coś w czym czuję się wolny;
- Ojczyzna, za którą w kryzysowych momentach, byłabym w stanie oddać życie;
- Dom, do którego zawsze można wrócić;
- Moje miejsce na ziemi;
- Coś więcej niż ojczyzna. To kraj, który odrodził się ze zgliszcz i zniszczenia przez honor i
odwagę ludzi, którzy oddali za niego życie;
- Coś bardzo ważnego, ponieważ moi przodkowie walczyli o jej wolność Szanuje Polskę, bo
w tym roku wysoko zaszła w piłce nożnej, piłce ręcznej i siatkówce;
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- Drugi dom, kraj, w którym mieszkam i spędzam swoje najwspanialsze dni;
- Coś wyjątkowego, najwspanialszy kraj na świecie;
- Dom, który otula swoją bliskością. Jest krajem, ojczyzną, miłością, wiarą i nadzieją. Jest
wszystkim, co ważne dla człowieka;
- Ojczyzna , dom, w którym się urodziłam. Miała trudne i dobre chwile, o których pamiętamy;
- To sens życia;
- Wzór, z którego można brać przykład, choćby dlatego, że nigdy się nie poddała;
- Ojczyzna, którą kocham, szanuję i walczyłbym o nią, gdyby była w potrzebie. Jestem
dumny, że jestem Polakiem;

- Najpiękniejszy kraj;
- Miejsce, w który dobrze się czuję i mogę myśleć pozytywnie. Jest dla mnie domem,
schronieniem, wszystkim co dobre. Przede wszystkim jest to rodzina;
- To wolność;
- To moje miejsce na świecie;
- Kraj, którego nie zamieniłabym na żaden inny;
- Ojczyzna, dom, spokój duszy. Szczęściem się raduję, gdy ją widzę, a gdy jej nie ma tęsknota
mi doskwiera. Gdy w niebezpieczeństwie będzie, to ją uratuję;
- Kraj, w którym mieszkam i spędzam codziennie czas. Lubię Polskę;
- Miejsce, w którym czuje się jak w domu. Jestem dumny ze wszystkich osiągnięć Polaków.
Kocham moja ojczyznę i walczyłbym o nią, aby moi przodkowie byli ze mnie du
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- Miejsce, w który się wychowałam i urodziłam. To kraj, który szanuję i kocham, jest dla nas
najważniejszy;
- Dom- kraj- ojczyzna, w której jest mój dom;
- Biało- czerwona flaga, biały orzeł, hymn- to dla mnie bardzo ważne znaki. Jestem dumna, że
jestem Polką;
- Kraj ojczysty. Jest jak podwórko. Wszędzie słychać śpiew ptaków, szum liści, wszystko jest
piękne. Polska o każdej porze roku wygląda urokliwie. Nie wiem, czy gdziekolwiek na
świecie jest dobrze jak w Polsce;
- Kraj i dom, w którym się urodziłam i wychowałam. To piękne krajobrazy: łąki, lasy, parki.
Kocham Polskę;
- Dom. Mamy tu wielu przyjaciół. Tutaj jest nasza rodzina, dom, do którego zawsze wracamy
i czujemy się dobrze;
- Kraj, w którym gra znany piłkarz Robert Lewandowski;
- Ojczyzna. Historia, którą ten naród przetrwał, jest dla mnie wzorem, dlatego szanujemy
flagę i godło. Jestem Polką i sprawia mi to radość;
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- Miejsce, w którym się urodziła, i do którego zawsze będę przywiązana;
- Ojczyzna, za którą mógłbym zginąć. Nie wiążę z Polską uczuć, ale w głębi serca czuje
przynależność;
- Kraj naszego pochodzenia. Każdy z nas powinien czuć się tu swobodnie. Kocham Polskę za
jej waleczność, solidarność. Szanujemy ją i będziemy jej zawsze wierni;
- Dom, w którym się wychowaliśmy. Nasza rodzina, bez której nie możemy żyć. Duma, dla
której zrobię wszystko.
- Dom. Czuję się tu dobrze i nie chciałabym się wyprowadzać. Bardzo mi się tu podoba i
cieszę się, że tu mieszkam;
- Przepiękny kraj, nie wyobrażam sobie życie bez niej;
- Ojczyzna, która posiada piękną i krwawą historię. Wiele osób oddało życie, żebyśmy żyli w
wolnym kraju;

- Kraj o pięknej historii, w którym miałam przyjemność się urodzić;
- Kraj, który zawsze podnosił się z kolan:
- Dom ojczysty. Miejsce, gdzie znam i rozumiem wiele osób. Ojczyzna, z która razem
przezywamy wzloty i upadki. To przede wszystkim dom i rodzina;
- Dom i bezpieczne miejsce;
- Wolny kraj, ale nie da się w nim rozwinąć;

II D
- Kraj, w którym się wychowujemy i czujemy się bezpiecznie;
- Kraj, którego jestem obywatelką od 14 lat;
- Ojczyzna, w której się wychowuje i rozwijam. To jest moje miejsce na ziemi. Jestem z niej
bardzo dumny;
- Mój dom, mój kraj, moja możliwość kształcenia i wyborów;
- Kraj, który wiele wycierpiał, ale nie poddaje się nigdy;
- Cudowny, piękny kraj. Można tu zobaczyć wiele pięknych zabytków oraz podziwiać piękną
naturę. Mimo wielu upadków i trudnych chwil, nadal istnieje;
- Kraj, w którym będziemy dorastać. Jako Polacy powinniśmy być z niego dumni;
- Kraj, w którym się urodziliśmy, żyjemy i rozwijamy. To kraj, o który walczyliśmy i
walczymy do dziś. Jesteśmy częścią tego kraju i staramy się dążyć do tego, abyśmy stawali
się jednością i czuli się w nim bezpiecznie;
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- Miejsce, w którym się urodziłam, wychowuję i żyję. Będę tu rozwijać swoje pasje i
zainteresowania;
- Kraj, który 123 lata był pod zaborami i nigdy się nie poddał;
- Miejsce, w którym czuje się najlepiej. Jest dla mnie domem;
- Coś bardzo ważnego:
- Moja ojczyzna, za którą walczyło wiele osób. Niektórzy myślą, że to miejsce bez
przyszłości. Dla mnie jest zupełnie inaczej. Po co walczyć o coś bez przyszłości?
- Jedna wielka rodzina, w której wszyscy są równi i szanowani;
- Kraj i miejsce urodzenia. Jest to wolność słowa, wypowiedzi, moje prawa i obowiązki. To
jest mój dom, moja mała ojczyzna, która na co dzień mnie otacza, wychowuje, kształtuje i
rozwija;
- Powód dumy. Daje mi to , co potrzebne do życia;
- Miejsce, bez którego nie wyobrażam sobie życia:
- Dom, w którym czuję się bezpiecznie;
- Krak, który bardzo lubię;
- Ojczyzna, dla której żyję;
- Ukochany kraj, w którym zostanę;
- Ojczyzna, na która mogę liczyć;

- Miejsce, w którym się urodziłam i wychowałam. Jestem dumna, że jestem Polką. Każdy
powinien być patriota i kochać swój kraj;
III B
- Mój ojczysty kraj, w którym się urodziłem, w którym mieszkam, żyje i uczę się. W Polsce
widzę moja przyszłość;
- Dom, w którym mieszkam. Miejsce, w którym mam wielu przyjaciół, moje miejsce do
życia;
- Ziemia ojczysta, po której stąpam. Nie raz krwią niewinnych zlana. To miejsce pamięci o
zwycięzcach;
- Naród zróżnicowany kulturowo, pełen wspaniałych miejsc i ludzi;
- Miłość bez zobowiązań, honor związany z życiem harcerstwa, rodzina, która zawsze będzie
ze mną;
- Silny naród;
- Mój dom, ukochana ojczyzna, niezastąpiona, najpiękniejsze miejsce;
- Zły naród, panuje niesprawiedliwość i rzadko jest tutaj dobrze;
- Kraj, w którym się urodziłam i mieszkam. Kraj, który się cały czas rozwija i ma bogata
historię. To wolny kraj, w którym możemy spokojnie wyjść na ulicę;
- Dom, najlepsze miejsce, najlepsze wspomnienia;
- Wolny kraj, który tę wolność wywalczył przez lata;
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- Kraj dzielny i walczący. Wielu ludzi kłóci się głównie o pieniądze, ale kochają ten kraj i
oddaliby za niego wszystko;
- Kraj, w którym urodziłam się, żyję i będę żyła. Ma bogata historię, dobra i złą, ale dla mnie
jest najpiękniejsza. Jestem jej wdzięczna za wszystko, dlatego będę ja szanowała i nigdy jej
nie opuszczę. Cieszę się, że właśnie tutaj się urodziłam;
- Kraj dzielny i odważny. Przeżył wiele wojen i rozłamów Mimo to jesteśmy szczęśliwymi i
dumnymi obywatelami, którzy razem tworzą silne państwo;
- Moja ojczyzna. Pełna ludzi wykształconych, którzy chcą zmieniać państwo na lepsze dzięki
ich pomysłom. To państwo przemysłu, technologii i kultury;
- Mój ukochany kraj, dom, rodzina, przyjaciele i miejsce, w którym dobrze się czuję. Jest dla
mnie jak ognisko, przy nim jest ciepło i miło, wokół którego mam bliskich i jest mi z nimi
dobrze;
- Mój kraj, za który walczyli żołnierze. Cieszę się, że urodziłem się w Polsce;
- Kraj z bogata historią i wieloma cudownymi zabytkami. Ma wyjątkowe tradycje i
oryginalne potrawy. Ma wielu zasłużonych twórców i naukowców;

III D
- Demokratyczna ojczyzna;
- Naród, z którym żyję, patriotyzm, język polski;
- Ojczyzna, która jest moim drugim domem, moim powodem do dumy. To kraj z niesamowitą
historią. To najwaleczniejszy naród, który zawsze dawał sobie rade;
- Najpiękniejszy kraj, najdroższa ojczyzna, za która oddałbym życie;
- Kraj z historią napisana krwią ludzi o niego walczących. To kraj bogaty w tradycje.
Przyzwoita narodowa drużyna piłkarzy nożnych. To kobiety walczące o swoje prawa. Ludzie
z dobrą głowa do picia wszelkich trunków;
- Kraj, który walczył o wolność i niepodległość. To najlepsze pierogi babci Jasi;
- Kraj, którym rządzą nieodpowiedzialni ludzie;
- Kraj moich przodków, którzy walczyli o niego. Dzisiaj to kłócący się politycy, pseudo
patrioci, którzy noszą znak Polski Walczącej i Żołnierzy Wyklętych, chociaż nic o tym nie
wiedzą;
- Mój drugi dom, w którym mieszkam. Zawsze będę bronił mojej ojczyzny. Zawsze byłe,
jestem, będę patriotą;
- Wiele pięknych miejsc i cudowna przyroda;
- Ojczyzna, patriotyzm, drużyna, miłość, wiara, dom, zaufanie;
- Bardzo ładny i ciekawy kraj, w którym jest wiele niezwykłych miejsc;

III E
- Ojczyzna, mój dom;
- Miejsce, gdzie się urodziłem i chcę zostać;
- Kraj nie do podrobienia;
- Znakomity kraj i naród. Dobry zespół w piłce nożnej;
- Kraj, w którym jest naj;
- Naród mówiący o tym, skąd pochodzę, o mojej przeszłości. To miejsce, w którym mogę
czuć się bezpiecznie jak w domu;
- Kraj ojczysty, państwo z historią;
- Korzenie mojej rodziny;
- Wspólnota.

