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Światowy Dzień Tolerancji

W tym numerze:
• Czym jest tolerancja?
• O Międzyszkolnych Dzielnicowych Zawodach w piłce nożnej
• Jak czuć się bezpiecznie na drogach?
• Jak inne kraje obchodzą dzień zmarłych?
• Szkolny wolontariat i jego działania
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TOLERANCJA

CO TO TOLERANCJA?
Według Słownika Języka Polskiego PWN tolerancja to:
«poszanowanie czyichś poglądów, wierzeń, upodobań, różniących się od własnych»;
«zdolność żywego organizmu do znoszenia bez szkody dla niego niektórych bodźców chemicznych,
fizycznych i biologicznych»;
«liczba określająca dopuszczalne odchylenie danej wielkości technicznej od jej wartości nominalnej»;
Jednak Dzień Tolerancji dotyczy tej pierwszej definicji. W ten dzień mamy sobie przypomnieć, że każdy jest
inny i przez to wyjątkowy. Nie ważne, co ktoś lubi, jaki ma gust, wyznanie, kolor skóry, chorobę. Jest
człowiekiem tak samo jak reszta społeczeństwa. Pamiętajmy o tym i nie zapominajmy. Każdy ma uczucia,
poza tym od niezależnie od swojej inności, może się okazać dobrym przyjacielem.

Świećmy przykładem,
red. A. Taras

Zapytaliśmy uczniów klas trzecich naszej szkoły,
czym według nich jest tolerancja. Oto przykładowe
odpowiedzi, jakie uzyskaliśmy:

☺ Tolerować kogoś;

☺ Szanować kogoś, kto jest inny;

☺ Dbać o kogoś;

☺ Kiedy lubimy kogoś, nawet jeśli inaczej wygląda;

☺ Szanowanie innych;

☺ Szanowanie kogoś, kto ma inne włosy;

☺ Jak ktoś jest młodszy, to nie jest głupi;

☺ Bawienie się z innymi;

☺ Przyjaźnienie się z innymi ludźmi;

☺ Jak się z kimś ścigamy i jest wolniejszy, to nie
znaczy, że jest gorszy. tylko mógł mieć zły dzień;

google

google

google źródło

źródło

źródło



www.polskatimes.pl Polska Times | Numer 10 11/2021 | Strona 3 
www.juniormedia.pl Czarniecki News

Międzyszkolne Zawody z Piłki Nożnej

Drużyna spisała się bardzo dobrze, każdy zawodnik był zaangażowany, skoncentrowany i dążył do zwycięstwa.
System rozgrywek polegał na grupie złożonej z czterech drużyn. Następnie z każdej grupy wyłaniano mistrza
(drużynę z największą liczbą punktów). Po rozegraniu wszystkich spotkań grupowych odbywała się grupa
mistrzowska, w której swoje potyczki toczyły zespoły szkół, które były mistrzami w grupach zwykłych. Nasi
chłopcy poradzili sobie świetnie w grupie, z której wyszli jako mistrzowie. Potem przyszedł czas na zmagania
grupy mistrzowskiej, w której nie było już tak prosto jak wcześniej. W pierwszym meczu "podjęli rękawice", ale
niestety przegrali. Natomiast w drugim spotkaniu pewnie poradzili sobie i tym sposobem zajęli drugie miejsca
na Bielanach. Warto wspomnieć, że nie każdy trenuje piłkę dodatkowo, więc wielkie gratulacje całokształt
pracy, którą wykonaliście.
Brawo chłopaki!!!

red. Mikołaj Marczewski
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Wielkie brawa należą się nauczycielom WF-u, Panu
Arturowi i Robertowi, którzy poprowadzili drużynę do
zajęcia drugiego miejsca na turnieju.

Gratulujemy!!!
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Jak czuć się
bezpiecznie?

1.Noś odblaski! W okresie zimy szybciej robi się
ciemno i kierowcy mogą nie dostrzec cię jeśli
nosisz ciemną (np. czarną) kurtkę. Dzięki
odblaskowi (który najlepiej założyć na ramieniu)
pozostajesz widoczny na przejściu. Teraz odblaski
dostępne są w różnych kształtach, dostępne są też
naklejki które bez problemu możesz nakleić na
rękaw kurtki i pozostać widocznym! 

2.Jeśli pomysł z odblaskami nie przypadł ci do
gustu możesz zacząć ubierać kurtki bardziej
widoczne na ciemnym przejściu takie jak te na
załączonym zdjęciu. Kierowcy na pewno łatwiej
będzie dostrzec cię ubranym w kurtkę o jaskrawym
kolorze niż w tej o ciemnych barwach. 

3.Czekaj na zielone światło. Nawet jeśli wydaje ci
się, że nikt nie przejeżdża. Warto też rozejrzeć się
parę razy zanim wejdzie się na przejście dla
pieszych żeby upewnić się ,że na pewno nie
nadjedzie żadne niebezpieczeństwo.
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4.Wracając do domu na rowerze, rolkach czy
innym środku transportu warto patrzeć na znaki
drogowe, zostały one umieszczone nie bez
powodu i są ważną częścią zachowania
bezpieczeństwa na drodze.
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Jak inne kraje obchodzą Dzień Wszystkich Świętych?

Dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy nasze myśli
kierują się do tych, którzy odeszli. Stawiamy kwiaty i
zapalamy znicze na grobach bliskich. W kościele
katolickim to święto jest obchodzone od IX wieku. W
837 roku papież Grzegorz IV ustanowił, żeby
świętować je 1 listopada. 
Red. Gabi Niedzińska

Słowacja
Z kolei na Słowacji w Zaduszki rodziny stawiają na
noc jedzenie na stole. Wierzą, że zmarli którzy mają
odwiedzić ich dom, będą głodni.

Meksyk
W Meksyku pamięć o zmarłych kultywuje się podczas
Dia de los Muertos. Przypada na 1 i 2 listopada.
Przygotowania zaczynają się już kilka tygodni
wcześniej. Domy są sprzątane specjalnie na okazję
przyjścia zmarłych. Buduje się powitalne ołtarze, na
których stawia się zdjęcie zmarłego, kwiaty, jedzenie i
kadzidła. Rodziny odwiedzają również groby zmarłych
bliskich, a w niektórych miejscach również przy nich
biesiadują.

Szwecja
Dzień Wszystkich Świętych to Alla Helgons Dag. To
święto ruchome. Przypada zawsze w pierwszą sobotę
listopada. Wtedy Szwedzi wspominają bliskich, którzy
odeszli, odwiedzają cmentarze i zapalają znicze lub
symboliczną świeczkę na ich grobach.

Japonia
W Japonii zmarłych wspomina się podczas święta
Obon. W zależności od regionu odbywa się ono w
połowie lipca lub sierpnia. W tym czasie, według
Japończyków, dusze zmarłych powracają na Ziemię.
Na progach domów pojawiają się latarnie. W wielu
miastach na ulicach i przed świątyniami odbywają się
rytualne tańce Bon-Odori.

Hiszpania
1 listopada w Hiszpanii cmentarze odwiedzają głównie
osoby starsze. Na grobach zmarłych zapala się tam
nie znicze, ale elektryczne lampki. Wszystko po to,
żeby wskazać zmarłym drogę do domu. Przy
nagrobkach piecze się  jadalne kasztany.

Niemcy
U naszych sąsiadów obchody Wszystkich Świętych
różnią się w zależności od regionu. W niektórych
landach jest to dzień wolny od pracy, w innych nie.

.

Francja
We Francji jest inne podejście do śmierci. To wciąż
dni wolne od pracy, ale obchodzone jest mało
religijnie. Francuzi nie lubią tego tematu.Nie
wyobrażają sobie, jak można mówić o tym otwarcie i
nie mieć z tym problemu.Dla chrześcijan to ważne
święto. Odwiedza się groby, zapala znicze,
ewentualnie kładzie się kwiaty, ale nie ma masowego
świętowania. 
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SZKOLNY WOLONTARIAT

Od początku roku szkolnego wolontariat nie zwalnia
tempa!
Nauczyciele opiekujący się wolontariatem starają się
zrobić wszystko co w ich mocy by pomagać innym, a
przy okazji zapewnić uczniom dobrą zabawę!
Podczas trwania roku szkolnego 2021/2022 odbyło się
już wiele akcji, oto kilka z nich.

Maraton Warszawski
Wolontariusze mogli przeżyć niesamowity dzień na
Maratonie Warszawskim. Od samego rana stali w
gotowości, by na 5 kilometrze móc wręczać wodę
biegaczom. Ich praca była wymagająca, ponieważ
należało ustawić stanowiska, uporządkować kubeczki
z wodą, ustawić w odpowiednim miejscu oraz
wykazać się refleksem by umożliwić biegaczom
dostęp do wody. Uczniowie naszej szkoły zajęli
zdecydowaną większość stanowisk w tym punkcie, co
bardzo nas cieszy!

Pola Nadziei 
Uczniowie klasy 3 udali się z wolontariuszami pod
Urząd Dzielnicy Bielany w celu okazania wsparcia dla
hospicjum, podlegającego pod kościół im. Św.
Zygmunta. Dzieci z naszej, jak i innych szkół miały za
zadanie zasadzić żonkile pod hasłem "Pola Nadziei".
Podczas tego wydarzenia pojawił się między innymi
Sidney Polak, autor tekstów i kultowy dla polskiej
sceny muzycznej piosenkarz. Udało się nam zrobić
sobie z nim pamiątkowe zdjęcie. 

Pomoc na terenie szkoły
Wolontariusze pomagają nie tylko poza szkoła, lecz
wspomagają też między innymi szkolną bibliotekę. Na
długich przerwach, bądź po skończeniu lekcji
uczniowie udają się do biblioteki by pomóc
nauczycielce w układaniu czy stemplowaniu książek. 
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