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          ISLANDZKIE  NAUCZANIE 

Szkoły są wszędzie, każdy kraj dba o edukację swoich najmłodszych. 
Oto szczeble kariery ucznia;

 *  Leikskóli - przedszkole dla dzieci poniżej 6 lat,
 *  Grunnskóli - szkoła obowiązkowa (podstawowa, gimnazjum)   dla dzieci w wieku od 6-16 lat,
  * Framhaldsskóli - szkoła średnia dla młodzieży od 16-20 lat,
  * Háskóli - szkoła wyższa dla osób w wieku powyżej 20 lat.

                Dzieci obcokrajowców,  podobnie jak w Polsce, mają również możliwość uczęszczania do szkół, w
których znajdują się specjalne oddziały dla obcokrajowców - Nybuadeild. Rodzice  są zachęcani do zapisywania
dzieci do tych szkół. Nie zawsze spotyka się to jednak z zadowoleniem ze strony rodziców. Duży ich procent
uważa, że w takich szkołach jest mocno ograniczona możliwość nauki języka ze względu na zbyt duże skupisko
obcokrajowców. Sporo rodziców nie korzysta z tej możliwości, starając się posłać dziecko do szkół, w których 
dziecko emigrantów ma jedynie dodatkowe zajęcia z języka islandzkiego po obowiązujących je lekcjach, a nie w
ich trakcie, jak jest to w oddziałach Nybuadeild.     W. S.                                                                                             
                                        

.

..

CIEKAWOSTKI 
1.Na Islandii w czerwcu, lipcu i częściowo sierpniu
niemal przez całą dobę jest jasno. Dla
Islandczyków to dodatkowa okazja do świętowania,
szczególnie w soboty.
2. Archipelag Vestmannaeyjar jest schronieniem
dla ponad 10 milionów maskonurów. To naprawdę
bardzo oryginalne ptaki - patrz obok rys.
3. Tradycyjną potrawą jest hangikjöt – czyli
wędzona lub gotowana baranina. 
4 .Kraj ten zamieszkuje około 9 000 Polaków.
5. Wg sondaży, Islandczycy są jednymi z
najbardziej szczęśliwych ludzi na Ziemi.
6.Średnio Islandczycy jedzą ok. 90kg ryb w ciągu
roku - 1 miejsce na świecie.
7.Na Islandii nie tylko dzieci wierzą w.. elfy.
8. Islandzkie nazwiska powstają od imienia ojca,
więc jeśli ojciec ma na imię Eidur, to nazwisko jego
syna będzie brzmiało Eidurson, natomiast córki
Eidurdottir.
9.Islandczycy to naród, gdzie współczynnik
długości życia należy do najwyższych na
świecie (kobiety - 81 lat, mężczyźni - 76 lat).
10. Prawie wszystkie Islandki to blondynki o
niebieskich oczach. 
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Angus Bremner
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                          DANIA ISLANDZKIE

Ludzie dobrze znający Islandię ostrzegają wybierających się tam
turystów: Pamiętajcie, nie dostaniecie tam ani gulaszu, ani
kotletów schabowych, ale dostaniecie dania ze zgniłego
rekina.Jest tu bardzo dużo solenia, wędzenia, marynowania.

ORYGINALNE MENU  
-pulpety z renifera
-islandzki Skyr - lokalny jogurt wytwarzany z odtłuszczonego mleka
-jądra baranie
-svið - gotowane głowy owcze i baranie
-rugbrauð - islandzki chleb wulkaniczny
-mięso rekina
-kwaszone płetwy foki
-jagnięcina podawana z grochem i sosami
-skyr cake - lekki puszysty sernik
-mózgi                                    SMACZNEGO!       W.S.

        Ciasteczka Bollury
Podawane na święto Bolladagur, ostatni poniedziałek
przed Wielkim Postem

  SKŁADNIKI:
80 g masła
200 ml wody
10 dag mąki
3 jajka
 sól 

SPOSÓB WYKONANIA:
Masło z wodą podgrzać tak, żeby masło się
rozpuściło, dodać mąkę i wymieszać. Mieszać, nie
zdejmując z ognia, aż masa zgęstnieje. Zestawić do
ostudzenia. Wymieszać (mikserem) z jajkami.
Układać okrągłe placuszki na blasze i piec w
nagrzanym do 200 °C piekarniku przez ok. 40 min.
Upieczone krążki posmarować dżemem i składać je
po dwa, przekładając bitą śmietaną. Z wierzchu można
oblać je czekoladą.  
                                      
                                       SMACZNEGO !!    W.S.

 Może spróbujecie je wykonać?  Mówią, że są pyszne

.

ryby dojrzewają w śłońcu

.

łebski obiadek

.
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   Oświata na Grenlandii    
     

  Gospodarka

google

 Grenlandia 
największa wyspa świata

Zakończenie roku na tej wyspie jest
organizowane przez najstarszych
uczniów. Wcześnie rano
przychodzą pod okna nauczycieli i
hałasują po to, żeby niby podręczyć
nauczycieli, tak jak oni dręczyli ich
przez cały rok. Ta niezwykła
pobudka tak naprawdę  jest po to,
żeby obudzony pedagog,
przychodząc do szkoły w pokoju
nauczycielskim znalazł  pyszne
śniadanko, zrobione przez jego
podopiecznych. Wprowadzamy w
życie u nas? Kto umie gotować?
                          Bartek Kamiński

google

.

Walutą na Grenlandii jest korona
duńska. Jedna korona duńska to
około 0,56 złotych. Językiem
urzędowym  Grenlandii jest język
grenlandzki, który należy do
rodziny języków eskimo-aleuckich.
Na wyspie tej, niestety, między
innymi z powodu  braku słońca,
wielu ludzi cierpi na depresje. Z
roku na rok niestety ta liczba
wzrasta. Głównym dochodem jest
rybołówstwo oraz turystyka.
Turyści odwiedzają to mięjsce ze
względu na zorze polarne.
                           Bartek Kamiński

google
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       Dania- kraj rowerów

    Oryginalna   
     kuchnia 

.

Kuchnia duńska opiera się
głównie na mięsie wołowym,
wieprzowym, drobiowym.
Dodatkowo dodaje się ziemniaki,
ryby, warzywa gotowane oraz
sosy. Ryby podaje się gotowane,
pieczone lub w warzywach.
Duńczycy zajadają się wszelkimi
marynatami, ale co ciekawe, w
ogóle ich nie kwaszą. Ogórki
kiszone lub kapustę uważają za
produkty... zepsute.  I co Wy na
to?      L. H.

.

             

Ciekawostki 
-Dania leży w Europie.
-Państwo to jest mniejsze od Polski  7 razy.
-Motto kraju - Boża pomoc, miłość Narodu, siła Danii.
-Kraj ten zamieszkuje ok.25 tys. Polaków.
- Główna religia - luteranizm.
-Pełna nazwa kraju to Królestwo Danii.
- Najdłuższą rzeką jest Gudena - 158 km.
-To kraj rowerzystów.
-Kraj ten jest bardzo przyjazny turystom.
-Duński rynek napojów chroniony jest zakazem
sprzedaży napojów w puszkach.
-Najlepszym przysmakiem w Danii są czarne lukrecje.
-Duńczycy cenią sobie ciepło domowego ogniska,
czego symbolem jest palenie świeczek podczas
posiłków. 
-Pozostali Skandynawowie nazywają język duński
"chorobą gardła".
-Według rankingu "Forbesa" Dania jest najlepszym
miejscem dla biznesu.      L.H

          Warte zobaczenia
Dania słynie także z pięknych miejsc i atrakcji. Na
przykład ogrody Tivoli zostały wybudowane w
Kopenhadze w połowie XIX wieku. Już na samym
początku okazały się wielkim sukcesem. Na zlecenie
panującego wówczas króla Chrystiana VIII powstało
miejsce, w którym mieszkańcy stolicy mogli
zrelaksować się i przestać myśleć o niewygodach
życia codziennego, to Akwarium z Antonem i Andreą
Jedną z atrakcji robiących największe wrażenie na
odwiedzających jest ogromne akwarium oceaniczne
Nordsoen w Hirtshals, w północnej części kraju.
Mający ponad 4,5 mln. litrów wodny zbiornik,
umożliwia podziwianie bogactwa fauny oraz flory
Morza Północnego. Atrakcją dla dzieci jest Legoland 
park rozrywki położony w Billund, w Danii. Został
otwarty w 1968r. i jest  największym Parkiem Legoland
na świecie. Wszystko jest w nim z klocków Lego,
przez co obserwowane z wysokości przypomina
miasteczko. Może ktoś się wybierze? L.H.

  Kolory 
flagi jak u nas

 Podstawa posiłku-
ryba

        

. .
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Hans Chrystian Andersen-urodził się  2 kwietnia
1805r. w Odense, zmarł 4 sierpnia 1875r. w
Rolighed koło Kopenhagi. Duński pisarz i poeta
napisał wiele baśni dla dzieci takich jak:
Dziewczynka z zapałkami,Słowik, Dzielny ołowiany
żołnierzyk, Brzydkie kaczątko i Calineczkę oraz
wiele, wiele innych. We wrześniu 1819r. wyjechał
do Kopenhagi z zamiarem zostania aktorem.
Uczęszczał do szkoły baletowej w Kopenhadze.
Próbował także gry w teatrze, ale nie przyjęto go.
Karierę rozpoczął jako śpiewak z wysokim
sopranem, ale utracił go po mutacji głosu. Dzięki
wytrwałości,dostał  stypendium królewskie, które
umożliwiło mu dalszą naukę w szkole, a później
studia. Pomógł mu w tym Jonas Collins, który od
początku wierzył w talent Hansa. Pewniejsza
sytuacja materialna pozwoliła na kontynuowanie
pracy twórczej i rozwijanie zainteresowań. Zwiedził
niemal całą Europę. Ciekawość świata i ludzi, ale
także ciągły niepokój ducha, poczucie
osamotnienia, kompleksy, skomplikowany
charakter, duża wrażliwość  uniemożliwiały mu
znalezienie stałego miejsca i prowadzenie
ustabilizowanego życia. Martwił się, iż oszaleje,
podobnie jak jego dziadek. Miewał stany
depresyjne i melancholijne, a pod koniec życia
chorował na gruźlicę.    Jego baśnie jednak są
naprawdę wspaniałe. Polecam.               L.H.

.
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JAK WYGLĄDA NAUKA W DANII ?

Szkoła podstawowa– trwa dziewięć lat i  jest bezpłatna. Do klasy VII uczniowie oceniani są opisowo, a od klasy
VIII w skali od 3 do 12, z przedmiotów które będą zdawać na egzaminie końcowym. Szkoła podstawowa kończy
się nieobowiązkowym egzaminem, po którym dzieci mogą kontynuować naukę w klasie dziesiątej lub podjąć
naukę w szkole średniej. W Danii nie ma obowiązku szkolnego jako takiego, jest jednak obowiązek nauczania.
Polega to na tym, że  rodzice mogą, w zgodzie z odpowiednimi przepisami,, Lov om folkeskolen ‘’nauczać
dziecko sami.

Szkoła średnia- po dziewięcioletniej szkole podstawowej uczniowie mogą wybrać naukę w:
- gimnazjum – trzyletnim, ogólnokształcącym lub
-  szkole zawodowej – przygotowującej do podjęcia pracy.

Uczniowie mają możliwość wybrania dodatkowej  X klasy,która kończy się tak jak w przypadku klasy 9. w szkole
podstawowej, egzaminami. Dzięki temu mają szansę uzyskać lepsze oceny oraz większe szanse na dostanie
się do wybranej szkoły -  szkoły średniej (gimnazjum lub technikum).
Na zakończenie szkoły średniej uczniowie zobowiązani są zdać egzamin umożliwiający im naukę na studiach.
L.H.

.
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