STRAŻNICZKA KWARANTANNY (harcerki, poziom
III; wędrowniczki)
III
Niezwykła sprawność podczas
I epidemii COVID-19

Imię i nazwisko: ___________________________

I

III

III

III

Nazwa jednostki: __________________________

Wymaganie

Podpis

1. Wie, czym różni się bakteria od wirusa. Umie wytłumaczyć, na czym
polegają działania prewencyjne w obliczu epidemii i jakie mają cele.
2. Przyczyniła się do utrzymania gospodarstwa domowego i między innym
pomaga przy internetowych zakupach spożywczych, w przygotowaniu
posiłków i w utrzymywaniu porządków prewencyjnych.
3. Przyczyniła się do rozpowszechniania prawdziwych informacji. Przekazała
je i przekonała do POLISH
nich osoby,
które mogły ich nie otrzymać.
SCOUTING ASSOCIATION (INTERNATIONAL) Ltd
Dementowała plotki i fałszywe wiadomości. Przygotowała i rozprowadziła
plakat informacyjny. Przesłała zdjęcie plakatu drużynowej.
4. Śledzi i porównuje wiadomości i statystyki o epidemii COVID-19 w swoim
mieście, powiacie/hrabstwie, stanie/prowincji lub kraju, jak i też na
świecie.
11 listopada 2018
5. Czas kwarantanny w okresie epidemii COVID-19Londyn,
wykorzystała,
aby
opracować zbiórkę zastępu/patrolu/drużyny. Uzgodniła jej przebieg z
drużynową.
Rozkaz Specjalny
6. Zaoferowała
młodszym
pomoc w przez
nauce
w wybranych przez
w setną
rocznicę harcerkom
odzyskania niepodległości
Polskę,
11
listopada
1918r.
siebie przedmiotów.
7. Bierze udział w internetowych grach harcerskich, aby dać dobry przykład
„Jestem Polakiem - .... nie dlatego tylko, że mówię po polsku, że inni mówiący tym samym
młodzieży
harcerskiej młodszej od siebie.
językiem są mi duchowo bliżsi i bardziej dla mnie zrozumiali (...), ale także dlatego, że obok
sfery
życia
osobistego,
indywidualnego,
znampodczas
zbiorowe życie
narodu którego jestem
cząstką,
8. Dba o swoją sprawność
fizyczną
kwarantanny.
Codziennie
ćwiczy
że obok swoich spraw i interesów osobistych znam sprawy narodowe , interesy Polski, dla
przynajmniej
15 minut.
których należy poświęcić
to, czego dla osobistych spraw poświęcać nie wolno.
9. NieJestem
zaniedbuje
szkoły. Realizuje kolejne tematy z podręcznika. W razie
Polakiem – to znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez
cały
czas
jego
istnienia,
zarówno dziś,ujak
i w wiekach
ubiegłych i patrolowej,
w przyszłości; to znaczy,
że
problemów szuka pomocy
np.
zastępowej,
drużynowej.
czuję swą ścisłą łączność z całą Polską. (..) Wszystko co polskie jest moje: niczego się wyrzec
Wie,
jakichWolno
aplikacji
przedstawiła
nie mogę.
mi być można
dumnym zużyć
tego, do
co wzdalnej
Polsce jestnauki.
wielkie, Wirtualnie
ale muszę przyjąć
i
upokorzenie, które spada
na naródlub
za to,
co jest marne.
je koleżankom,
kolegom
nauczycielowi.
Jestem Polakiem
– więc całąnauczy
rozległą stroną
duchaczynności,
żyję życiem Polski,
uczuciami
10. Podczas
kwarantanny
się swego
1 nowej
np.jejgry
na gitarze,
i myślami, jej potrzebami i aspiracjami. Im więcej nim jestem, tym mniej z jej życia jest mi
piosenek,
innego
jeżyka,
gotowania,
pracy
w
ogrodzie,
itp.
obce i tem silniej chcę, żeby to co w mem przekonaniu uważam za najwyższy wyraz życia

____________ IDZPNR

____________ IDZPNR

____________ IDZPNR

____________ IDZPNR

____________ IDZPNR
____________ IDZPNR
____________ IDZPNR
____________ IDZPNR

____________ IDZPNR
____________ IDZPNR

stało się własnością całego narodu.”

Uwagi / Notatki:
___________________________
Podpis Harcerki/Wędrowniczki

Wyjątek z „Credo Polaka”
(z pisma W Kręgu Rady
sierpień-wrzesień 1947)

_______________________
Podpis Drużynowej

____________________
Data Przyznania

Dzień 11 listopada 1918r. jest wielkim świętem w historii narodu Polskiego – jest to Święto
Niepodległości
Polski.punkty
W rzeczywistości
dzień (elektronicznie)
11 listopada zapoczątkował
Klucz podpisów:
poszczególne
mogą podpisywać
następujące odbudowę
osoby: (I) Instruktorka; (D) drużynowa (w stopniu wyższego
państwa polskiego po 123 latach zaborów: austriackiego, niemieckiego i
od któregosuwerennego
harcerka zdobywa);
(Z) zastępowa (w stopniu wyższym od którego harcerka zdobywa); (N) nauczycielka/nauczyciel; (R) Rodzic.
rosyjskiego. Dwadzieścia lat niepodległej Polski przerwał we wrześniu 1939 roku niemiecki
najazd i sowiecka agresja na Polskę.
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