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17 LISTOPADA

Według
czeskiego pisarza Karola Capeka „Tolerancja to
dążenie do zrozumienia innych”.
Starajmy się być wobec siebie wyrozumiali.
Zwłaszcza w obecnych, niełatwych
czasach. Każdy drobny, miły gest może być dla
drugiej osoby czymś, co sprawi,
że jej dzień stanie się piękniejszy. Dziś wysłuchaj
utworu Stanisława Sojki
„Tolerancja”  https://www.youtube.com/watch?
v=FWZNF4F1r7Y
Zastanów
się co oznaczają sformułowania: „mówić otwarcie”,
„budowa ściany wokół siebie”,
„zamykać się na kogoś”.

16 LISTOPADA

Dzisiaj
przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Jest to
święto szacunku, akceptacji i uznania
bogactwa różnorodności kultur na świecie. 
 Zastanów się czym jest dla Ciebie tolerancja i
obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?
v=4wTJEeBqx7w Następnie zrób krótki test,
sprawdź w jakim stopniu jesteś tolerancyjny:
https://test.4free.pl/test/519014/63646
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19 LISTOPADA

Kontynuujemy Dzień
Życzliwości i rozsiewamy dobre słowo. Poniżej
znajduje się link do jamboard –
tablicy, na której możesz umieścić motywacyjny
cytat, pozytywne słowo J W ten sposób stworzymy
naszą szkolną „Ścianę życzliwości”. Pamiętaj, by
dodać notatkę o stosownej treści, zgodnie z
zasadami kulturalnego zachowania.
https://jamboard.google.com/d/1NQoprAenWiYSj4-
J4dzGogbBAveXy20kEKz_gKSpZIQ/edit?
usp=sharing

18 LISTOPADA

21 listopada obchodzony jest Światowy Dzień
Życzliwości. Oryginalna nazwa święta
brzmi Hallo World Day i symbolizuje
cel tego dnia, czyli mówienie hallo
(cześć) do przynajmniej dziesięciu osób dziennie.
Jego celem jest uwrażliwienie ludzi na
wzajemną życzliwość, wzbudzenie w nich
pozytywnych emocji. Pamiętajmy, że
pozytywna energia, którą przekazujemy w świat do
ludzi, wraca do nas z
nawiązką. Bądź dziś pozytywnie
nastawiony i ubierz się w kolor żółty, który według
znaczenia poprawia nastrój
w nawet pochmurny dzień.
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REFLEKSJE UCZNIÓW

Tydzień tolerancji wiele mnie nauczył i nakłonił do
przemyśleń, bardzo Paniom za to dziękuję.
(Hania kl. 8)

Te dni dużo dały mi do myślenia czy na pewno
dobrze postrzegam innych? a może powinnam coś
zmienić. 
(Ola kl. 8)

20 LISTOPADA

Dziś przypada
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Konwencja o
Prawach Dziecka, zwana Światową
Konstytucją Praw Dziecka, została uchwalona przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych 20 listopada 1989 r. Co warto
podkreślić – inicjatorką tego
dokumentu była Polska. Inspiracją dla twórców
projektu (prawników z Państwowej
Akademii Nauk) była myśl Janusza Korczaka, który
jako pierwszy nawoływał do
podmiotowego traktowanie dziecka. 
Obejrzyj dziś reportaż
„Dzieci świata” Marzeny Figiel.
https://www.youtube.com/watch?v=Xu4XH5qS2TA
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Organizatorki: 
Ewa Kalinowska, Andżelika Barańska


