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Z twórczości uczniowskiej
O czym myśli spadający listek?
Wisiałem na drzewie z braćmi i siostrami. Powiał silny wiatr, więc
razem z innymi opadłem na ziemię. Brrr… Było bardzo zimno na mokrej ziemi. Silny wiatr ciągle wiał. Poleciałem dalej i wylądowałem
przy wejściu do szkoły. Jakaś dziewczynka podniosła mnie i weszła ze
mną do szkoły. Trzymała mnie w ręku przez cały czas, aż pani zaproponowała położyć mnie na słońcu, żebym był jeszcze piękniejszy. Gdy
dziewczynka wracała do domu, zabrała mnie ze sobą. Pomyślałem
wówczas, że ciekawie i wesoło jest tak podróżować.
Adrianna Radwiłowicz, 5b kl. gimnazjum J. I. Kraszewskiego

16 listopada — Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Dzień szacunku, akceptacji i
uznania bogactwa różnorodności
kultur na świecie. Tolerancja to
uznanie naszych form wyrazu i
sposobów na bycie człowiekiem.
Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja
jest harmonią w różnorodności. To
nie tylko moralny obowiązek,
ale także prawny i polityczny warunek.
Powszechna
Deklaracja Praw
Człowieka rozpoczyna
się
stwierdzeniem,
że wszyscy ludzie rodzą się
wolni i równi w
godności i prawach. Obdarowani rozumem i
sumieniem powinni
postępować wobec siebie w
duchu braterstwa.
Deklaracja Milenijna ONZ
potwierdza, że tolerancja, wolność i równość są fundamentalnymi wartościami niezbędnymi we
współpracy międzynarodowej.
Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28. sesji w 1995 roku
przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana
była pogłębiającymi się zjawiskami
nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu,

jakim towarzyszy marginalizacja i
dyskryminacja mniejszości.
Tolerancja — wartość, która
czyni możliwym pokój — przyczynia się do zastąpienia kultury
wojny kulturą pokoju. To uszanowanie cudzych praw i cudzej
własności; uznanie i akceptacja
różnic indywidualnych; umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia
innych; poznawanie
rozmaitości kultur
różnych narodów
i ich akceptacja;
otwartość na cudze myśli i filozofię; ciekawość nieznanego.
Dzień Tolerancji powinien być
okazją do refleksji
nad naszymi postawami wobec „innych”.
Szczególnie ważne wydają
się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży.

Wymówki na spóźnienie do szkoły
• Żaba wskoczyła mi do plecaka
i nie chciała dobrowolnie wyjść.
• Tygrys mnie gonił.
• Prąd mnie popieścił przy robieniu tostów na śniadanie.
• Skóra od pomidora usiadła mi na żołądku i musiałem zmusić ją do wyjścia.

10 zasad zdrowego żywienia
Co robić, by fajnie wyglądać, być zdrowym i dobrze się czuć? Ma na to wpływ
to, co jecie!
Zasada 8 — ograniczajcie spożycie
cukru, słodyczy, słodkich napojów — należy bezwzględnie ograniczać ich spożycie, bowiem cukier w nich zawarty nie
dostarcza żadnych witamin i składników
mineralnych!
Za to jego nadmiar prowadzi do
odkładania się
tkanki tłuszczowej i naraża
na nadwagę
i otyłość.

ALE DOWCIP!
Dzieci piszą wypracowanie o tym, jak
wyobrażają sobie pracę informatyka.
Nie pisze tylko Mądrala.
— Dlaczego nie piszesz? — pyta go nauczycielka.
— Czekam, aż mi się otworzy edytor tekstu —
wyjaśnia spokojnie Mądrala.

Czy wiecie, że…
• najsilniejszym mięśniem w
ludzkim ciele jest język!
• strusie oko jest większe niż
jego mózg!
• morska rozgwiazda nie ma
mózgu!
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Labirynty — krótka historia
Labirynt to zespół korytarzy zaprojektowany
tak, aby dotarcie do jego
centrum było utrudnione.
Labirynty były znane
już w starożytnej Mezopotamii oraz starożytnym
Egipcie. Pełniły ważną
funkcję: chroniły strzeżone pomieszczenie, znajdujące się wewnątrz, zwykle
w centrum, przed dostępem niepowołanych osób.
Labirynty chroniły takie
pomieszczenia, jak grobowce czy skarbce.
Najbardziej znanym labiryntem jest labirynt pałacowy w Knossos na Krecie. Jak podaje mit, labirynt ten został stworzony
przez Dedala na polecenie
króla Minosa. W środku
labiryntu uwięziony był
Minotaur — potwór będący w
połowie człowiekiem, w
połowie bykiem. Dedal
po
zakończeniu budowy ledwie
wydostał
się
na zewnątrz, tak
trudny do pokonania
był stworzony przez niego
labirynt.
Według legendy Minotaura pokonał później
Tezeusz, bohater z Aten.
Tezeusz odnalazł drogę
powrotną z labiryntu dzięki nici, którą ofiarowała
mu Ariadna. Słowo „labirynt” pochodzi ze starożytnej Grecji, pierwotnie
oznaczało ono „obosieczny topór” i było symbolem
władzy królewskiej. „Dom
obosiecznego
topora”,
czyli labirynt, był częścią
wielu kompleksów pałacowych na Krecie.
Innym znanym labiryntem jest starożytny labirynt Herodota, którego
szczątki zostały odnalezio-

ne w XIX wieku w Egipcie. Jest to największy znany labirynt, składający się
z wielu kilometrów korytarzy położonych na dwóch
poziomach, obejmujący
trzy tysiące pomieszczeń.
W jego wnętrzu znajdowały się grobowce faraonów i
innych ważnych osobistości w starożytnym Egipcie.
Labirynty były częstym
motywem w sztuce, można
je znaleźć na starożytnych
wazach, mozaikach i monetach. Labirynty popularne były także w sztuce
średniowiecznej i nowożytnej. Można je spotkać
na posadzkach kościołów
czy w przypałacowych
ogrodach lub parkach.
Aby pokonać labirynt
wielokorytarzowy, w którym wszystkie ściany są ze
sobą połączone (a zwykle tak jest), wystarczy trzymać
się nieustannie
prawej strony
(lub wyłącznie lewej strony) — po pokonaniu wielu
zakrętów zawsze
dotrze się do wyjścia.
Nie dotyczy to labiryntów,
w których nie ma połączeń
między wszystkimi korytarzami.
Nowoczesne labirynty,
które powstają w parkach
i ogrodach, pomagają człowiekowi uspokoić umysł i
zebrać myśli: przechadzając się po alejach labiryntu,
odwiedzający go traci poczucie kierunku, zapomina
na chwilę o otaczającym go
świecie i zyskuje chwilę na
to, by uspokoić myśli. Taki
labirynt ma sprzyjać koncentracji.

Przepis na dobry humor jesienią
Pogodę ducha wymieszać z dwiema szklankami zabawy, posiekać miłe wspomnienia, pokroić w talarki dobre nastawienie,
dodać 25 dag radości i pomieszać z chęcią. Dobry humor —
gwarantowany!

DLA DZIECI 17

