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Strony przyjazne dzieciom
Bardzo często i bardzo dużo mówimy o zagrożeniach związanych z
korzystaniem przez dzieci z Internetu. Warto jednak pamiętać, że globalna sieć
ma wiele zalet i dzieci powinny mieć do niej dostęp.
Jeśli powiemy dziecku: "wiesz, są takie złe strony, nie wchodź na nie", to
dziecko natychmiast na nie wejdzie. Dlatego lepiej jest wskazać dzieciom
bezpieczne, wartościowe strony. W dotarciu do takich stron pomaga
certyfikat Strony Przyjazne Dzieciom przyznawany przez fundację Kidprotect.

Bez osłonek
11 listopada
Święto Odzyskania Niepodległości

O certyfikat mogą ubiegać się serwisy, które nie zawierają treści szkodliwych
dla dzieci ani ich nie promują, a ich autorzy mają pełną kontrolę nad treścią
(dlatego odrzucamy np. strony korzystające z ogólnodostępnych systemów
wymiany bannerów). Nie muszą to być strony tylko dla dzieci.
Aby uzyskać certyfikat, należy wypełnić dostępny na stronie wniosek. Jeśli
serwis spełnia kryteria i uzyska akceptację, administratorzy prześlą
odpowiedzialny za wyświetlanie certyfikatu kod. Poprawność certyfikatu w
serwisie można sprawdzić klikając na niego. Ikona certyfikatu jest linkiem do
strony z potwierdzeniem jego autentyczności.
Strony, które uzyskały certyfikat, są przez Kidprotect na bieżąco
monitorowane. Jeśli pojawi się na nich coś, co budzi zastrzeżenia, autor musi
to usunąć. Jeśli ta prośba nie zostanie zrealizowana, certyfikat jest odbierany.
Zamiast dotychczasowej ikony, wyświetla się wówczas specjalny obrazek.
Certyfikat może zostać odebrany również wtedy, gdy autor na stronie nie
umieści w widocznym miejscu, na stałe otrzymanego kodu.

Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni,
Że TA, CO NIE ZGINĘŁA,
Wyrośnie z naszej krwi.
Edward Słoński "Ta, co nie zginęła"

Gazetkę przygotowali uczestnicy zajęć dziennikarskich
pod kierunkiem p. Mirosławy Kidały.
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Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2011

Narodowe Święto Niepodległości
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym ustawą z kwietnia 1937
roku, czyli prawie 20 lat po odzyskaniu niepodległości. Do wybuchu II wojny
światowej święto obchodzono tylko dwa razy - w roku 1937 i 1938. Podczas
okupacji hitlerowskiej oficjalne świętowanie, podobnie jak i każde inne przejawy
polskości były niemożliwe. W roku 1944 władze świętem państwowym uczyniły
dzień 22 lipca - datę podpisania manifestu PKWN. Narodowe święto
niepodległości obchodzone 11 listopada przywrócono 21 lutego 1989 roku
ustawą Sejmu IX kadencji (w trakcie obrad Okrągłego Stołu).
11 listopada 1918r. to dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę. Po 123
latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska
odzyskała niepodległość. Nadeszła upragniona wolność.
Dziś 11 listopada to dzień wolny od pracy. Główne obchody z udziałem
najwyższych władz państwowych odbywają się w Warszawie przed Grobem
Nieznanego Żołnierza.

We wszystkich kościołach w Polsce odprawiane są msze św. w intencji Ojczyzny
będące świadectwem patriotyzmu i wdzięczności tym, którzy oddali życie "za
niepodległą".

25 listopada obchodzimy Światowy Dzień
Pluszowego Misia
Pluszowe misie to chyba najpopularniejsza zabawka świata! Każdy miał
lub ma swojego misia!
Misie są tak popularne, że zaczęły powstawać o nich bajki. Najsławniejsze
misie, to: Kubuś Puchatek, Miś Uszatek, Coralgol, Balloo z „Księgi
Dżungli”, Miś Paddington, Gumisie, Troskliwe Misie, Miś Yogi.
A czy wiecie skąd w ogóle wzięły się pluszowe misie?
Są dwie historie opowiadające historią pluszowego misia?
Pierwsza z nich mówi, że w 190 2 roku prezydent Stanów Zjednoczonych
pojechał na polowanie. Jego towarzysz postrzelił małego niedźwiedzia.
Gdy prezydent zobaczył małego, przerażonego zwierzaka, kazał go
koniecznie puścić na wolność! Ta historia została opisana w gazetach i
bardzo spodobała się ludziom. Wtedy właśnie właściciel jednego ze
sklepów postanowił wyprodukować zabawkę – pluszowego misia. Dostał
na to pozwolenie samego prezydenta. Na cześć jego imienia, Teodor
„Teddy” Roosevelt miś został nazwany „Teddy bear”. Tak mówi się w USA
na pluszowe misie do dziś.
Druga historia opowiada o Niemce, która była sparaliżowana. Dla zabicia
czasu szyła różne zwierzaki z materiału. Potem jej siostrzeniec skorzystał
z pomysłu i otworzył fabrykę pluszowych zabawek.

na podstawie informacji z http://dzieci.wp.pl/ecid,25,eid,2639,title,DzienPluszowego-Misia,zabawa.html

