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       Z OLIMPIJKĄ PANIĄ BEATĄ MIKOŁAJCZYK            
ROSOLSKĄ ZACZYNAMY "TYDZIEŃ FAIR PLAY" 

I "IGRZYSKA DOBRYCH RELACJI" W NASZEJ
SZKOLE:)

BEATAMIKOŁAJCZYKROSOLOWSKA

                       Beata Leokadia Mikołajczyk, po mężu Rosolska
    polska kajakarka, 

                srebrna medalistka olimpijska z Letnich Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, 
brązowa medalistka Letnich Igrzyska Olimpijskich w Londynie i Letnich Igrzysk
Olimpijskich w Rio de Janeiro , mistrzyni świata, mistrzyni Europy, młodzieżowa
mistrzyni Europy, wicemistrzyni świata juniorek, brązowa medalistka mistrzostw

Europy juniorek i wielokrotna mistrzyni Polski. 
Zawodniczka UKS Kopernik Bydgoszcz.

                  UCZYMY SIĘ DOBRYCH RELACJI
       AKCJA WYCHOWAWCZA BĘDĄCA ELEMENTEM           

PROJEKTU SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

ZACZNIJ AKTYWNIE TYDZIEŃ.
ZAPOZNAJ SIĘ Z PLANEM AKCJI.

MIŁEJ LEKTURY!!!

REDAKCJASPTUR
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akcjawychowawcza
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"FAIR PLAY" pojęcie to głównie   kojarzy się ze
sportem. 
Czym jest zatem "fair play" obecnie? Uczciwością,
szczerością, lojalnością. Zawiera ona także synonimy
takie jak: etyka, moralność, dżentelmeńskość,
rycerskość. 
Postępować "fair" w sporcie tzn. pragnąć szczerze,
aby przeciwnik walczył na zasadzie równych szans,
być skrupulatnym do ostateczności w posługiwaniu się
środkami zmierzającymi do osiągnięcia zwycięstwa. 
"Fair play" jest stałą i jednoznaczną rezygnacją ze
zwycięstwa za wszelką cenę. Jest to więc postawa
wynikająca z wymagań moralnych wobec samego
siebie, ponieważ jej źródłem jest wewnętrzne
przekonanie, że zwycięstwo osiągnięte w wyniku
oszustwa, błędu sędziego nie stanowi prawdziwej
wygranej.

  
TYDZIEŃ "FAIR PLAY"

IGRZYSKA DOBRYCH RELACJI
PLAN AKCJI WYCHOWAWCZEJ W

RAMACH PROJEKTU 
SZKOŁA Z KLASĄ 2.0

PONIEDZIAŁEK
AKCJA START!

SPOTKANIE Z OLIMPIJKĄ P.BEATĄ
MIKOŁAJCZYK/ROSOLSKĄ

WTOREK
DZIEŃ DOBRYCH RELACJI

TWORZENIE W KLASACH KODEKSU DOBRYCH
RELACJI/RECEPT NA DOBRE RELACJE W
SZKOLE, KLASIE, GRUPIE

ŚRODA
DZIEŃ DLA KLASY

KLASA WYBIERA DLA SIEBIE KOLOR, HERB,
HASŁO LUB TWORZY AUTOPORTRET/MOŻE TO
ZAPREZENTOWAĆ NA DRZWIACH SWOJEJ SALI
/WYMYŚLA, JAK CHCE SPĘDZIC TEN DZIEŃ

CZWARTEK
DZIEŃ DOBRYCH RELACJI

ZAJĘCIA OTWARTE NA HOLU Z PANIA
PEDAGOG

SPOTKANIE DLA RODZICÓW KL. IV-VII
NT."SZTUKA KOMUNIKOWANIA SIĘ Z
DZIECKIEM" POPROWADZI PANI PSYCHOLOG
SZKOLNA

PIĄTEK
DZIEŃ WSPÓŁPRACY

ĆWICZYMY WSPÓŁPRACĘ W
GRUPACH/ZAJĘCIA ZESPOŁOWE PODCZAS
ZAJĘĆ
TWORZENIE PLAKATU "JESTEM FAIR PLAY"
ZAPROSZENI UCZNIOWIE KL. I-VII.

                   REDAKCJASPTUR
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"Fair Play" 
w sporcie i w życiu

Zachowanie "fair play" dotyczy zarówno zawodników
rangi mistrzowskiej jak i uczniów NASZEJ SZKOŁY. 
Zasady te powinno się stosować zarówno w sporcie

jak i w życiu codziennym.

Uwrażliwienie na zasady "fair play" w czasie
rozgrywek szkolnych, podczas lekcji właściwie

kształtuje stronę moralną ucznia, w sposób
zasadniczy wpływa na stronę estetyczną przyszłego

dorosłego człowieka.

PAMIĘTAJCIE!

Jeżeli w różnych sytuacjach życiowych potrafimy
zachować się "fair play" oznacza to, że zostaliśmy

właściwie przygotowani do dorosłego życia w
społeczeństwie.

PAMIĘTAJ I STOSUJ

IDEA CZYSTEJ GRY PONAD
ŻĄDZĘ ZWYCIĘSTWA

Bezsprzecznie do uniwersalnych idei olimpijskich
zaliczyć możemy powszechną już od dziś 

w każdej dziedzinie życia zasadę fair play, czyli
czystej gry, a więc: odpowiedzialność za partnera,
dążenie do celu, ale nie za wszelką cenę, pomoc
przeciwnikowi pomimo utraty dobrego rezultatu,

uczciwą rywalizację oraz postępowanie zgodne z
zasadami. Zdarzało się i zdarza, że zawodnikowi,

który wykazał się nienaganną postawą w zawodach
sportowych, koleżeńskich i kulturalnych przyznaje się

nagrodę fair play.

Historia zasady „czystej gry” sięga czasów starożytnej
Grecji i pierwotnie związana była z etyką walki

wojennej. Podczas popularnych igrzysk olimpijskich
odwaga oraz dbanie o równe szanse stron walczących
były wartościami nadrzędnymi w pojedynkach. Dlatego

też do rywalizacji sportowej nie byli dopuszczani
zabójcy, niewolnicy, kobiety oraz wszyscy obywatele,

którzy naruszyli „Pokój Boży”. Przed każdymi
zawodami sportowcy składali przysięgę przed

posągiem Zeusa, zobowiązując się do uczciwego
przestrzegania reguł poszczególnych dyscyplin

sportowych. 
Współczesna zasada fair play wykształciła się z

kodeksu średniowiecznych rycerzy, który zakazywał
wykorzystywania słabości przeciwnika oraz uciekania

się do podstępu w celu wygrania walki.

A TO CIEKAWE...

Uczciwość ponad wszystko!!!

 Postępowanie zgodnie z zasadą
fair play jest także uregulowane

prawnie. Od 1963 roku
funkcjonuje Międzynarodowy

Komitet Fair Play. Co roku
odznacza on sportowców, dla
których zwycięstwo nie jest

celem samym w sobie,
osiąganym za wszelką cenę, ale

wartością osiąganą dzięki
ciężkiej i uczciwej pracy.

REDAKCJA
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BĄDŹ FAIR PLAY!
Fair play jest przede wszystkim szeroko pojętą

wartością przejawiającą się we wszystkich
aspektach naszego życia. 

Dotyczy ona przede wszystkim 
sportowej postawy, 

ale w życiu codziennym wyraża się 
poprzez 

uczciwość, szacunek i godną postawę.

Takie zachowanie powinno cechować nie
tylko zawodników rangi mistrzowskiej, 

ale każdego młodego sportowca 
i każdego z nas.

ZASADY FAIR PLAY

Fair play charakteryzują
pewne zasady, 

które powinny być
przestrzegane 
bez względu 

na okoliczności.

Sukces jest ważny, ale nie za wszelką
cenę.
Traktuj wszystkich tak samo, czy to w
szkole, w rywalizacji na podwórku czy
podczas ważnych zawodów i
turniejów.
Każdemu zawodnikowi, nawet
zawodnikowi drużyny przeciwnej
należy udzielić pomocy jeśli tylko
potrzebuje naszego wsparcia. 
Bądź zawsze w porządku w stosunku
do siebie, kolegów i koleżanek.

PAMIĘTAJ O NICH!

 Zaufanie i współpraca
są prawdziwą siłą każdej

drużyny. 

Bez fair play 
sport 

przestaje 
być sportem.
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