O patriotyzmie i tolerancji w Szkole Podstawowej nr 115 w Warszawie
Projekt Szkoła Tolerancji
W ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji Obywatelskiej, do którego przystąpiła
klasa 7a wraz z wychowawczynią w naszej szkole odbyło się wiele akcji. Na lekcjach j.
polskiego rozmawialiśmy o tym, czym jest patriotyzm, czy my-współcześni jesteśmy
patriotami, jakie może przybierać formy. Na temat „Jestem patriotą, bo…”wypowiadali się
uczniowie klas szóstych. Przeprowadzono również lekcję o tolerancji, podczas której
rozmawialiśmy o szacunku wobec innych. Klasy siódme słuchały wspomnień tych, którzy
przetrwali wojnę, walczyli, zostali uratowani przez innych. Wspominali film „Dzieci Ireny
Sendlerowej”. Prowadzili dyskusję o współczesnych bohaterach. Pisali esej na temat
„Bohaterowie naszych czasów”. Klasy siódme przez miesiąc pracowały nad projektem
„Patriotyzm”. W ramach projektu czytali fragmenty „Pana Tadeusza”, „Redutę Ordona”,
„Śmierć pułkownika”. Analizowali wiersze „Oblicze ojczyzny”, „Hymn”, Mazurek
Dąbrowskiego. Zwieńczeniem działań była praca w grupach na wybrany temat: Przewodnik
turystyczny po najciekawszych miejscach w Polsce albo Przewodnik muzyczny „Ojczyznę
trzeba kochać i szanować”.
Klasa 7a wraz z panią Agnieszką Kościk 9 listopada przygotowała apel z okazji 100. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę. Montaż poetycko- muzyczny przeniósł widzów w
odległe czasy powstania państwa polskiego, poprzez chrzest Polski, bitwę pod Grunwaldem,
potop szwedzki, czasy zaborów, marszałka Piłsudskiego, wojny, aż do czasów współczesnych.
Oprawa muzyczna wzbogaciła treści poetyckie. Przedstawienie spotkało się

z żywym

zainteresowaniem całej społeczności szkolnej. Było wzruszającym elementem obchodów
niepodległościowych. 13 listopada uczniowie z montażem „Bez tej miłości można żyć, ale nie
można owocować” wystąpili jeszcze raz dla zaprzyjaźnionego przedszkola. Odbiór
przedszkolaków świadczył o tym, że o Polsce można rozmawiać w każdym wieku, a temat
patriotyzmu nie jest obcy 6-latkom.
Na korytarzach zawisły plakaty informujące o Międzynarodowym Dniu Tolerancji, wykonane
według pomysłów uczniów klasy 7a.
Dzisiaj, 16 listopada klasa 7a wraz z wychowawczynią zakończyła projekt "Szkoła Tolerancji"
happeningiem. Aż czterokrotnie uczniowie wystąpili z montażem słowno-muzycznym, w
którym

nie

zabrakło

wzruszeń,

refleksji

i

pytań...

"Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena w wykonaniu Zosi był porywającym obrazem do

prezentacji o nietolerancji, braku szacunku wobec słabszych, niepełnosprawnych, mających
inny kolor skóry, zainteresowania, wiarę... Potem uczniowie odegrali scenki sytuacyjne ze
szkolnego podwórka (m.in. uczeń nielubiany za to, że ma inny gust, że słabo czyta, że nie jest
wybitny z w-f, że jest z innego kraju). Niesamowite wrażenie zrobiły fotografie pandy i słowa:
"Panda jest biała, panda jest czarna, panda jest gruba, panda pochodzi z Azji... Ale czy masz
coś

do

słodkiej

pandy?

Wszystkie

grupy

odpowiadały

zgodnie:

Nie!

Potem uczniowie przypominali słowa znanych osobistości, które wypowiadały się na temat
tolerancji. Kolejnym szokiem dla widowni było wprowadzenie Marianki z zakrytymi czarną
opaską oczami, która wykonała wzruszający utwór "Co się śni niewidomym..." W tle zmieniały
się obrazy pokazujące przyjaźń między narodami, ludźmi różnych nacji, wierzeń, tradycji,
kultury, wieku. Na koniec trzymając się za ręce uczestnicy zaśpiewali refren piosenki.
Oklaski, łzy w oczach widzów, u niektórych refleksja i smutek na twarzy świadczyły o
głębokim przeżyciu spotkania.

