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WARSZTATY TWORZENIA 
KOLAŻU I POEZJI

20 grudnia 2018
roku, uczniowie
klasy 8a
uczestniczyli w
spotkaniu z panią
EWĄ
NOWAKOWSKĄ –
poetką i animatorką
kultury naszego
regionu. Podczas
warsztatów
literackich
uczniowie mieli
okazję bawić się
słowami, wcielać
się w role, aby
następnie tworzyć 

własne teksty z
wykorzystaniem
wycinków
prasowych. 
Było zabawnie i
twórczo, a powstałe
prace - poetyckie
kolaże, możecie
zobaczyć w sali
110. 
Spotkanie
zorganizowała pani
Magda Riske.
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"Tajemnica cyrku"
recenzja

Czytanie z
trenerem
piłkarskim

Zabawy z
dzieciństwa
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Szkoła w Egipcie
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Przypominamy,
że w bibliotece
szkolnej
znajdziecie
wiele nowych
tytułow książek
zakupionych w
ramach projektu
NPRCz.

„Tajemnica Cyrku”
Martin Widmark i Helena Willis

CZYTANIE Z TRENEREM
PIŁKARSKIM

czytając historie
Lassego i Mai,
Chciałbym
polecić tę
książkę oraz
całą serię
przygód
młodych
detektywów.

Mateusz

Powieść
przedstawia
szkolnych
przyjaciół 
Lassego i Mai –
to nie są
zwyczajne
dzieci.
Bohaterowie
 prowadzą małe
biuro
detektywistyczne.
Po kilku
zrealizowanych
interwencjach
zyskali od
innych uznanie
jako władze
śledcze. 
Akcja rozgrywa
się 
w małym 

szwedzkim
miasteczku
Valleby i jego
okolicach. 
Pewnego dnia
na arenie cyrku
Splendido, który
właśnie
przyjechał do
miasta Valleby,
klaun Bobo i
magik
Trocadero
zabawiają
publiczność
swoimi
sztuczkami, 
a potężny Ali
Pasza popisuje
się swoją
niezwykłą siłą. 

W tym czasie
zapatrzeni  w
nich widzowie
są okradani
przez sprytnego
kieszonkowca.
Po kilku dniach
komisarz policji
wyznaje
Lassemu i Mai
swoje rozterki.
W cyrku grasują
sprytni
złodzieje, którzy
kradną m.in.
telefony
komórkowe,
naszyjniki i
portfele. Policja
nie daje sobie
rady ze
sprytnym
złodziejem.

Po kilku dniach
Lassie i Mai
odkrywają, że
sprytnym
złodziejem była
niepozorna
dziewczynka z
balonami.
Podobała mi się
ta przygoda,
ponieważ była
bardzo ciekawa
i interesująca.
Dodatkowym
atutem stały się
 zawarte w niej
ilustracje, które
nawiązywały
odpowiednio do
wydarzeń. 
Myślę, że  jest
to powieść
odpowiednia dla
dzieci, 
ponieważ jest
napisana
dużymi literami i
można się
wciągnąć, 

fizycznego w
naszej szkole i
trener Akademii
Młodych Orłów
w Pile,
odpowiadał na
wszystkie
pytania
dotyczące

trenowania piłki
nożnej. Pokazał
także, jak
wykonać
zdrowy -
domowy
izotonik.
Pomysł ten
został

zaczerpnięty  z
Oficjalnego
kanału
Polskiego
Związku Piłki
Nożnej, a
prezentowane
przez eksperta -
dietetyczkę Ulę
Somow.

W piątek 14
grudnia, odbyło
się w bibliotece
szkolnej
spotkanie,
którego celem
było
wzmocnienie
zainteresowań
piłką nożną i
aktywności
czytelniczej
uczniów klas
trzecich.
W zbiorach

bibliotecznych
mamy wiele
pozycji
książkowych,
nawiązujących
do tej
dyscypliny.
Kacper, Bartek i
Miłosz -
uczniowie z
klasy 7c,
zaprezentowali
uczestnikom
spotkania
fragmenty z
serii książek

BOHATEROWIE
Z BOISKA,
które przybliżają
młodym
czytelnikom
piłkarzy obecnej
reprezentacji
Polski oraz
legendy polskiej
piłki nożnej.
Natomiast pan
Damian Nowak
- nauczyciel
wychhowania

. .
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- Czy pamiętasz lata swojego dzieciństwa i na jaki
okres one przypadały?
- Tak, pamiętam. Kiedy byłem w twoim wieku, były to
lata 70-te. W tym czasie mieszkałem w Poznaniu i
przez 5 lat w Świnoujściu, gdzie chodziłem do szkoły
podstawowej.
- W co najbardziej lubiłeś się wtedy bawić, jakie
zajęcia wspominasz z tamtego okresu?
- Dużo zabaw i zajęć związanych było z czasem
spędzanym z moimi kolegami i koleżankami.
Bawiliśmy się często poza domem, na podwórku.
Graliśmy w różne gry. Najbardziej lubiłem zabawę w
wyścig kolarski. W tym czasie odbywały się wyścigi
kolarskie nazwane „Wyścig Pokoju”, w którym jeździli
profesjonalni sportowcy – kolarze. W tym wyścigu
jeździło też wielu Polaków i często wygrywali
poszczególne etapy. Dlatego, że oglądaliśmy w
telewizji albo na ulicach naszych miast te wyścigi, to
wymyśliliśmy zabawę w  wyścigi na naszym
podwórku.
- A jaka to była zabawa?
- Były to zawody na rowerach wokół podwórka, ale
bawiliśmy się także na specjalnie stworzonym torze
kolarskim. Rysowaliśmy więc kredą trasy albo w 
piaskownicy robiliśmy drogi, po których puszczaliśmy
naszych „kolarzy”. Tymi kolarzami były kapsle  od
butelek, specjalnie oznakowane „koszulkami”
wycinanymi z papieru, z narysowaną flagą państwa i
numerem zawodnika. Takich kolarzy pstrykaliśmy
palcami po naszych trasach, tak aby „dopstrykać”
swojego kolarza jako pierwszego do mety.
- Czy bawiłeś się także z koleżankami?
- Tak, chłopcy grali z dziewczynkami w korale, które 
pstrykało się do wydrążonego w ziemi dołka.
Skakaliśmy też z nimi przez gumę, rozciągniętą
między dwoma osobami. Inna zabawa to podciąganie
się i wykonywanie figur na trzepaku do dywanów, który
znajdował się na każdym podwórku.
Oczywiście graliśmy też w piłkę nożną i siatkówkę,
mieliśmy taką ligę międzypodwórkową.
- A co robiłeś w czasie, gdy nie było pogody lub
panowała zima?
- W tym czasie będąc w domu czytałem książki,
rysowałem mapy, zamki i labirynty – tworząc z własnej
wyobraźni. Jak wiesz nie było wtedy komputerów ani
smartfonów. Dlatego wiele rzeczy robiło się rysując lub
pisząc. 

ZABAWY Z DZIECIŃSTWA
Już niedługo Dzień Babci i Dzień Dziadka, może warto z nimi powspominać ich zabawy z dzieciństwa.
Przedstawię wywiad z moim dziadkiem, który opowiedział o swoich grach i przeżyciach sprzed ponad 40
lat.

Natomiast z kolegą, który mieszkał obok zrobiliśmy
sobie nawet taką pocztę pomiędzy naszymi oknami i
na sznurku przeciągaliśmy kartki z naszymi listami.
Również alfabetem morse’a  nadawaliśmy sobie
sygnały i wiadomości latarką.
- Jak słyszę, z tego co powiedziałeś wynika, że do
wielu z tych zabaw nie służyły rzeczy i zabawki,
które mogliście dostać od rodziców.
- Tak. Wiele było takich zabaw, które musieliśmy
wymyślać sobie sami z użyciem przedmiotów, które
do tego przystosowaliśmy. Również jednak
dostawaliśmy zabawki od rodziców. Ja zbierałem
samochody, figurki żołnierzyków i klocki, którymi
bawiłem się w miasta i bitwy.
- Czy uważasz, że tamte zabawy były lepsze i
ciekawsze, niż te w które bawią się obecnie dzieci?
- Nie twierdzę czy były lepsze, czy gorsze. Te w które
bawisz się obecnie też są równie ciekawe i
interesujące. Wtedy, w czasie mojego dzieciństwa,
wiele jednak zabaw musieliśmy wymyślać sobie sami,
uczestniczyli w nich bardziej nasze koleżanki i koledzy
oraz rodzice. Na  przykład teraz, dzieci częściej grają
w gry komputerowe, a my graliśmy w gry planszowe –
już gotowe, albo takie, które wymyśliliśmy i zrobiliśmy
sobie sami, często z pomocą naszych rodziców.
Cieszę się jednak, że ty również lubisz gry planszowe,
w które często całą rodziną razem gramy.
- Dziękuję, za ciekawostki o których mi
powiedziałeś. Chciałbym, abyś o niektórych
zabawach, których nie znałem, więcej mi
opowiedział i mnie ich nauczył.
- Oczywiście wiele ci wyjaśnię i z ochotą mogę się z
tobą pobawić, mój wnuku.

Bruno
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SZKOŁA 
W EGIPCIE

Egipt jest
jednym z
najbardziej
rozwiniętych
krajów pod
względem 
szkolnictwa w
całej Afryce
Północnej. Z
roku na rok
zwiększa się
ilość dzieci
uczęszczających
do szkoły i
stopniowo
maleje
analfabetyzm w
tym kraju.
Wyróżniamy w
Egipcie
dwuletnią
edukację
przedszkolną,
która nie jest
obowiązkowa i
rodzice często
pomijają ten
etap w życiu
dziecka. Później
jest
sześcioletnia
szkoła
podstawowa,
trzyletni
obowiązek
gimnazjum, 
trzyletnia szkoła
średnia i studia
wyższe,
czteroletnie.

Obowiązek
szkolny dotyczy
dzieci w wieku
od 6 do 12 lat.
Rok szkolny
zaczyna się
zazwyczaj  w
drugim lub
trzecim
tygodniu
września i trwa
do początku
maja – młodsze
klasy lub do
końca czerwca
– starsze klasy.
W połowie roku
szkolnego
występuje
dwutygodniowa
przerwa
zimowa. 
Dniem wolnym
od szkoły jest
piątek. W
szkołach
prywatnych
często również
sobota albo
niedziela w
szkołach
chrześcijańskich.
W Egipcie
występuje
punktowy
system
oceniania.
Najczęściej od
1 do 20.

Szkoły dzielą
się na  prywatne
i państwowe.
Występuje duża
różnica w
wyglądzie tych
szkół. Prywatne
są zadbane, a
poziom
nauczania jest
dużo wyższy
niż w tych
państwowych,
w których klasy
są szare, a cała
szkoła ponura,
ławy stare i
zniszczone,
ściany często
są bez
wstawionych
okien
Każdego dnia
lekcje
zaczynają się
dwoma
godzinami
Koranu, a
następnie
zależnie od
planu może być
matematyka,
arabski,
angielski, inne
języki obce
występują
przede
wszystkim w
szkołach
prywatnych.

Uczniowie mają
również
wychowanie
fizyczne,
sztukę, biologię,
historię. W
szkołach
islamskich nie
występuje
muzyka. Dzieci
w szkole
korzystają
przede
wszystkim z
zeszytów,
ołówków i
długopisów.
Książek jest
dużo mniej niż
w krajach
europejskich,

a dzieci w domu
bardzo rzadko
czytają.
Praktycznie w
ogóle nie
posiadają
książek w
domach. Cała
nauka odbywa
się raczej w
szkołach, a
zadań
domowych nie
ma.
  W Egipcie w
czasie roku
szkolnego
występuje
bardzo
dużo wolnych
dni
okolicznościo-
wych, 

np. z powodu
bardzo
wysokich
temperatur
powietrza, które
często
pojawiają się w
tej części
Afryki. To
wszystko
sprawia, że
edukacja w
Egipcie nie jest
na zbyt
wysokim
poziomie.

Lidka

zdjęcia
egypt-weekly.
blogspot.com
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