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Wydanie specjalne
11/20

 
Prezentujemy kolejny numer naszej gazetki.

Jest to wydanie specjalne z okazji
Międzynarodowego Dnia Życzliwości, który

obchodzony jest 21 listopada.
W tym roku klasa 4e bierze udział w akcji Cartoon
Network „Bądź kumplem, nie dokuczaj”. Patronat
honorowy nad akcją objął Rzecznik Praw Dziecka

Mikołaj Pawlak,  a partnerami akcji są m.in. Centrum
Edukacji Obywatelskiej oraz Victor Junior.

Ambasadorami zostali znani sportowcy, m.in. Kamil
Stoch, Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski
czy Marcin Gortat. Pamiętaj: "Im bardziej jesteśmy

życzliwi, tym bardziej jesteśmy szczęśliwi".               
(B. Szedny) 

ZAPAMIĘTAJ KODEKS KUMPLA: 
1. TRAKTUJ INNYCH TAK, JAK CHCESZ, BY

TRAKTOWANO CIEBIE.
2. BĄDŹ MIŁY DLA INNYCH, NIE OSĄDZAJ ICH.

KAŻDY POTRZEBUJE DOBREGO KUPLA.
3. BĄDŹ UCZCIWY I GODNY ZAUFANIA.

4. BĄDŹ LOJALNY I WSTAWIAJ SIĘ ZA INNYMI,
JEŚLI TEGO POTRZEBUJĄ.

5.JEŚLI POPEŁNISZ BŁĄD, MIEJ ODWAGĘ
POWIEDZIEĆ PRZEPRASZAM.

6. BĄDŹ WSPARCIEM, GDY KTOŚ MA ZŁY DZIEŃ.
7. BAW SIĘ DOBRZE ZE SWOIMI KUMPLAMI I
POZWÓL INNYM BAWIĆ SIĘ DOBRZE Z TOBĄ.

                                       (ze strony Cartoon Netwoork)
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Idea Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień narodziła się w Stanach
Zjednoczonych w 1973 roku. Była wezwaniem do pokoju (w odpowiedzi na
wojnę między Izraelem a Egiptem). Oryginalna nazwa święta brzmi Hallo
World Day. Celem tego dnia jest promowanie życzliwości jako najlepszej

formy kontaktu między ludźmi. Obecnie Dzień Życzliwości obchodzony jest
w ponad 180 krajach. W Polsce pierwszym miastem, które włączyło się w
obchody tego święta był Wrocław. Hasło tegorocznej edycji brzmi: "Dobre

słowo - podaj dalej". 
Klasa 4e swoje dobre słowa i uczynki przekazała za pośrednictwem

Internetu. Zadania uczniów polegały na napisaniu kilku dobrych słów, które
można powiedzieć innej osobie, a następnie na zrobieniu zdjęcia                i
umieszczeniu go w klasowej prezentacji pod tytułem "Podaruj komuś dobre

słowo". Oto efekty naszej pracy.
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"Jeżeli by kto kiedykolwiek uważał, że jest sam na świecie – to dałby
tym niewątpliwy dowód braku wyobraźni.

Nikt z nas nie jest sam.
Ludzie oddziałują na siebie nawzajem, jakby byli połączeni kręgami

tajemniczej energii – a przez każdego z nas przechodzi przynajmniej
kilka takich kręgów.

Dzięki temu wszystko, co czynimy, każde nasze uzewnętrznione
uczucie, a może i myśli – nawet te, którym nie dajemy wyrazu – zyskują

nieskończony rezonans.
Każdy z nas, nawet nieświadomie, wpływa na innych i staje się ogniwem
łańcucha myśli, uczuć, reakcji i wydarzeń mogących zogromnieć wręcz

do procesów historycznych.
Tak więc nigdy nie wiesz, czy fakt, żeś dziś rano zachował się podle
wobec kolegi (…), nie sprawi, iż w południe następnego dnia kto inny
dostanie zawału, za tydzień dojdzie do poważnej scysji rodzinnej w

miejscowości położonej na drugim krańcu Polski, a po roku jakiś mąż
stanu wyda złą decyzję, mogącą zaważyć nawet na losach świata.
Bodźce negatywne bowiem wykazują zdumiewającą żywotność,
przypominając w tym wirusy gronkowca złocistego. Jednym złym

czynem prowokujemy zło w innych ludziach, a ono – raz wyzwolone –
mnoży się już bez końca.

Całe szczęście, że z dobrem jest tak samo.
Dobry czyn, dobre słowo czy myśl powodują pozytywną reakcję w coraz
to nowych osobach i mogą przenosić swój ładunek dalej i dalej – rosnąć

w postępie geometrycznym i pomnażać zasób Dobra we
Wszechświecie.

Wystarczy to sobie uprzytomnić, by poczuć ciężar tej
odpowiedzialności". (Małgorzata Musierowicz "Opium w rosole")

ŻYCZLIWOŚĆ
NAJPIĘKNIEJSZE PRZYSŁOWIA

 I POWIEDZENIA 
"Gdy nie masz nic do ofiarowania, ofiaruj uśmiech."

(przysłowie chińskie)

"Uśmiech to taka krzywa, która wszystko prostuje."
(powiedzenie)

"Uprzejmość i uśmiech nic nie kosztują, a wielce
skutkują." (przysłowie polskie)

"Dzień bez uśmiechu jest dniem straconym." 
(przysłowie niemieckie)

"Bądź powodem, dla którego ktoś dziś się uśmiechnie."
(powiedzenie)

ŻYCZLIWOŚĆ
      NAJPIĘKNIEJSZE CYTATY

„Im więcej ciepła i życzliwości doświadczają nasze
dzieci, tym bardziej pewne i kochające stają się jako

dorośli.” (Steve Biddulph)

„Słowo  życzliwe nic nie kosztuje, a jest
najpiękniejszym podarkiem.” (Daphne du Maurier)

„Śmiech jest słońcem, które wypędza zimę z twarzy
człowieka.” (V. Hugo)

„Życzliwość to nie jest akt, to styl życia.” (D. Williams)

„Życzliwość trudno oddać, ponieważ zawsze wraca.”   
 (M. Proust)

„Bądź dobry zawsze, gdy jest to możliwe. A jest
możliwe zawsze.” (Dalajlama)

BYĆ DOBRYM KUMPLEMznaczy:

-szanować innych

- udzielać im wsparcia

- reagować, gdy ktoś potrzebuje pomocy

- akceptować różne zdania na ten sam temat

-cieszyć się z sukcesów kolegi / koleżanki

-  dbać o każdą osobę w grupie  

- udzielać innym życzliwej informacji zwrotnej
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