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BABY, 
ACH TE BABY!

Początki tego
międzynarodowego
święta wywodzą
się z Ameryki.
Pierwszy Dzień
Kobiet,
zapoczątkowany
przez
Socjalistyczną
Partię Ameryki,
miał miejsce 28
lutego 1909 roku 
w Stanach
Zjednoczonych. 
Był on wynikiem
protestów
nowojorskich

sufrażystek,
domagających się
równego
traktowania oraz
poprawy
warunków pracy.
Tego dnia na
ulicach Nowego
Jorku odbył się
marsz w obronie
praw kobiet
pochodzących 
z klasy
robotniczej, które
w tamtym okresie
miały niską
pozycję
społeczną. 

Dzień Kobiet 
w Polsce
obchodzono już
od 1924 r. 
Po zakończeniu II
Wojny Światowej 
8 marca zyskało
status święta
narodowego. 
W Polsce święto
zdobyło ogromną
popularność w
czasach PRL. 
W latach 70.
kultywowana była
tradycja
wręczania

kwiatów - na
początku
goździków, 
a później
tulipanów. 
Oprócz tego
dawano także
przedmioty użytku
codziennego, jak
np. ścierki 
i rajstopy.  

W Rumunii 
i Portugalii panie
świętują Dzień
Kobiet w nocy 8
marca

na obiedzie
zarezerwowanym
„tylko dla pań”.
We Włoszech 
i Rosji kobiety,
zgodnie z
miejscową
tradycją, dostają
gałązki akacji
srebrzystej oraz
czekoladę.
W Chinach
paniom należy się
pół dnia wolnego
w pracy, 
a wiele sklepów
oferuje specjalne
zniżki :):)

.

Kobietom i Kobietkom
z okazji 

tego szczególnego dnia
życzymy:

wszystkiego najlepszego,
spełnienia  marzeń - tych malutkich,

jak i troszkę większych!

REDAKCJA

.
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LEKCJA PRAWA
Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ

Anna Maria Wesołowska... to bez wątpienia najpopularniejsza sędzia w Polsce. Któż bowiem nie oglądał
przynajmniej jednego odcinka znanego serialu?

Niedawno tytułowa bohaterka telewizyjnego paradokumentu gościła w naszej szkole. Spotkała się z uczniami,
Radą Pedagogiczną, rodzicami i zaproszonymi gośćmi. Wyjaśniała, gdzie istnieją granice między głupstwem
a przestępstwem, żartem a wykroczeniem. Mówiła o zasadach odpowiedzialności nieletnich, o współczesnych
problemach – cyberprzemocy, hejcie, uzależnieniach. Uczniowie mogli ubrać togę, w której Pani Sędzia
orzekała w wielu głośnych sprawach oraz nagrywała autorskie programy telewizyjne.
Anna Maria Wesołowska uświadomiła dzieciom i ich rodzicom, że prawo obowiązuje również w rodzinie.
Wychowanie dziecka i kierowanie nim jest obowiązkiem prawnym każdego rodzica. Podobnie jak obowiązkiem
prawnym dziecka jest czynne wspieranie rodziców, pomaganie im, o czym niejednokrotnie zdają się
zapominać...
Sędzia zachęcała również do utworzenia w szkole kącika prawnego, gdzie uczniowie mogliby uzyskać
wsparcie prawne, przedstawić dręczące ich problemy i znaleźć sposób na ich rozwiązanie.

Gratulowała też naszej ekipie od "mediacji i negocjacji" rozwiązywania konfliktów szkolnych na gruncie
rówieśniczym!                                                                                                                                 ---------->

.

. .

.
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MEDIACJE RÓWIEŚNICZE W SZKOLE

.

Od marca,
w naszej
szkole
startujemy
z mediacjami
rówieśniczymi.
Zachęcamy
tych, którzy są
w konflikcie 
z innym
uczniem, bądź
uczniami, do
korzystania 
z mediacji.

Jeżeli
pokłóciłeś się 

z kolegą,
koleżanką lub
innym
uczniem ze
szkoły 
i chciałbyś
rozwiązać ten
konflikt, ale
nie wiesz jak
to zrobić...
skorzystaj 
z pomocy 
mediatora
rówieśniczego!

Mediator rówieśniczy to uczeń z naszej szkoły, który przeszedł
odpowiednie szkolenie i może Ci pomóc  w mediacji z osobą, z którą
jesteś w konflikcie!
Pamiętajcie, że mediacje to sposób na rozwiązywanie sporu.
W szkole pojawi się skrzynka na informację o potrzebie mediacji.
Do niej możecie wrzucać karteczki z informacją: kto i z kim potrzebuje
mediacji. Resztę zrobimy już z Waszą pomocą. 
MUSICIE WIEDZIEĆ - mediacje to pięć podstawowych zasad:
1. Poufność - oznacza, że mediacja jest poufna i tajna. Oprócz
mediatorów i osób korzystających z mediacji nikt o niej nie będzie
wiedział.
2. Neutralność - oznacza, iż mediator nie obstaje za żadną ze stron
oraz nie narzuca im własnych rozwiązań.
3. Akceptowalność - uczestnicy mediacji akceptują obecność
mediatora i są gotowi wysłuchać, i potraktować poważnie jego sugestie.
4. Neutralność - polega na tym, że mediator nie jest zwolennikiem
jakiegoś konkretnego rozwiązania, nie narzuca stronom własnych
rozwiązań.
5. Dobrowolność - oznacza swobodę uczestnictwa w mediacji 
i zawarcia porozumienia. Sam decydujesz, czy chcesz się poddać
mediacji.
Lista mediatorów rówieśniczych jest widoczna przy wejściu do
szkoły - decydując się na mediacje, możecie dokonać wyboru
mediatora. Mediacja to przyjaciółka ugody i pojednania!
To metoda, która zapobiega przemocy, a nie konfliktom! 

ZACHĘCAMY WAS DO KORZYSTANIA Z TAKIEJ POMOCY! ;-)

.



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 7 03/2020 | Strona 4  
www.juniormedia.plSzkolny Dzwonek

BIS

WODA
Bez niej nie istnieje nasz świat...

Godzinna
wyprawa do
najbliższego
źródła czystej
wody do picia?
W wielu
regionach
świata to
codzienny
punkt dnia.
Głównie dla
kobiet i ich
córek, bo to
one
odpowiadają
za zapewnienie
wody w ośmiu
na dziesięć
gospodarstw
domowych. 
Co więcej,
mimo że coraz
więcej ludzi na
świecie może

nie martwić się
o dostępność
wody, w 41
państwach
20%
mieszkańców
ma dostęp
tylko do
niepewnych jej
źródeł. 

Światowy
Dzień Wody
został
wprowadzony
po to, żeby
uświadamiać,
że dostęp do
czystej wody
nie zawsze 
i nie dla
wszystkich jest
oczywistością.

Pierzemy, zmywamy, podlewamy ogródki, bierzemy prysznic. Rocznie zużywamy tyle wody, że
moglibyśmy napełnić 35 akwenów wielkości jeziora Wigry. A wody w naszym kraju, jak na lekarstwo.
Pod względem zasobów słodkiej wody Polska znajduje się na przedostatnim miejscu w Unii
Europejskiej. Mniej wody mają tylko Czechy. Potrzeby i możliwości wykorzystania rosną, a jej zasoby
nie. Zatem oszczędzać trzeba. Sprawdź nasze wskazówki, które pomogą Ci ograniczyć niepotrzebne
lanie wody.

Octo_eco, czyli osiem sposobów na codzienne szanowanie wody!
Czemu osiem? Bo to symbol doskonałości i nieskończoności! Po prostu WODA to ósmy cud świata:

1. Uszczelnij wszystkie instalacje – 1 kropla na sekundę, to rocznie ok. 11 935 litrów wody.
2. Strumień wody nie musi wypływać z maksymalną siłą – woda nie będzie chlapać, a i tak umyjesz to

co planujesz!
3. Bierz szybki prysznic zamiast kąpać się w wannie – 1 minuta kąpieli pod prysznicem to około 10

litrów wody, a pełna wanna to 180 litrów!
4. Woda nie musi stale płynąć – myjąc zęby nabieraj wodę do kubka i zakręcaj kurek!
5. Spłuczka ma dwa przyciski. Wykorzystuj je rozsądnie – czasem wystarczy mniejsza ilość wody do

spłukania. Pomyśl!
6. Używaj zmywarki i pralki tylko wtedy, kiedy są już pełne – zużyjesz mniej wody, a efekt prania

będzie taki sam. Rzadziej piorąc wprowadzasz mniej szkodliwych substancji do środowiska.
7. Zbieraj deszczówkę – możesz ją użyć do podlewania ogrodu, mycia samochodu, podjazdu i

zmniejszysz zagrożenie lokalnymi podtopieniami!
8. Podlewaj ogród racjonalnie – rano lub wieczorem!
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