Pobyt Niemców
w naszej szkole :)
W maju 2010 roku w naszej szkole gościliśmy w naszej szkole
uczniów i nauczycieli z Niemiec.

Środa

W pierwszy dzień spędzony z Michel (nie wiem czy tak się pisze
jej imię) wybraliśmy się na kręgle. Oprócz mnie, mojej mamy i siostry
pojechali z nami: Luiza z Nico oraz Karolina z Macdonaldem. (Nie
jestem pewna czy tak to się pisze)
.

Przed wyjazdem do kręgielni zjedliśmy pyszny obiad i rozmawialiśmy
o naszych ulubionych książkach, filmach oraz hobby.

Sobota

W drugi dzień wraz z Michel wybraliśmy się rankiem na
stajnie „Salopa” w Rokitnicy.

Michel miała okazję nie tylko przejechać się na koniu, ale
nauczyć się przygotowywać go przed i po jeździe.

Następnie zebrałam dwie drużyny złożone z moich
koleżanek i kolegów. Zabrałam Michel i graliśmy w siatkówkę,
aż do czasu obiadu.

Na obiad wybraliśmy się do McDonalda.
Następnie wraz z Pauliną, Natalią i Waneską zabraliśmy
Michel na wycieczkę rowerową po naszej pięknej Rokitnicy.
Pokazaliśmy jej między innymi nasz rokitnicki las.
Najpierw wybraliśmy się na groble, czyli ruiny jakiegoś domu.
Stamtąd pojechaliśmy ścieżką rowerową obok Akademii
Medycznej. Wyjechaliśmy na Helence, aby pokazać jej
między innymi gimnazjum salezjańskie. Tam zjedliśmy lody i
wróciliśmy drogą na Rokietnicę. W domu zjedliśmy bułeczki z
czekoladą, po czym poszliśmy do szkoły na zbiórkę.
Po zbiórce graliśmy z uczniami z Niemiec w różne gry
zespołowe.

Niedziela
W niedzielę było pożegnanie z gośćmi z Niemiec.
Żegnaliśmy się z naszymi nowymi przyjaciółmi. Było
nam wszystkim bardzo smutno i trudno rozstać się.
Gdy się już pożegnaliśmy, a Niemcy wsiedli do
autobusy biegliśmy za nimi i machaliśmy.

Utrzymuję nadal kontakt z Michel na Facebooku
i ICQ ;). Przez zaledwie tydzień stała się moją
przyjaciółką i bardzo się cieszę, że spędziłam z nią
całe dwa dni.

Agnieszka Czaja

W maju 2010 roku na zaproszenie „Naszej Szkoły” przyjechała delegacja
dzieci wraz z opiekunami z Niemiec. Reprezentowali szkołę z Zerf.
Przez siedem dni gościliśmy ich w naszym kraju. Pięć dni uczniowie
zwiedzali Śląsk i jego okolice, a pozostałe dwa przebywali w polskich rodzinach
uczniów naszej szkoły.
W moim domu przebywał chłopiec z szóstej klasy, miał na imię Timo.
Jego ojciec był trenerem piłki nożnej, to też Timo pasjonował się tą
dziedziną sportu.
W pierwszy dzień pobytu zaprosiłem
kolegę do „Aqua Parku”. Spędziliśmy tam kilka
godzin. Czas płynął nam szybko, gdyż obaj
bardzo lubimy pływać i zjeżdżać na
zjeżdżalniach.
Po powrocie do domu zjedliśmy posiłek,
a resztę czasu spędziliśmy na rozmowie i poznawaniu siebie. Następnego dnia
po obiedzie wybraliśmy się do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. Tam
zwiedzaliśmy różne zabytkowe maszyny górnicze. Zjechaliśmy również pod
ziemię, gdzie przewodnik opowiadał nam historię tej kopalni. Później
pojechaliśmy do ZOO w Chorzowie. Najbardziej spodobały się Timo ryby. Tam
robiliśmy sobie zdjęcia i chociaż nie znam języka
niemieckiego, a Timo języka polskiego, to rozmawialiśmy
bez przeszkód po angielsku. Mieliśmy dużo wspólnych
tematów.
Było to dla mnie niezapomniane przeżycie. Mile wspominam chwile
spędzone z kolegą z Niemiec. Lubię zdobywać nowe doświadczenia, a to było
fascynujące.
Jednak na dzień dzisiejszy nasz kontakt się urwał. Mam nadzieję, że
kiedyś odpisze na mojego e – maila.
Zbigniew Malcherczyk

Jestem uczennicą Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu
Rokitnicy. Nasza szkoła uczestniczyła w wymianie uczniów ze
szkół niemieckich. W 2010 roku przyjechały do nas dzieci z
sąsiedniego kraju, wtedy też poznałam Chantal. Ma ona
trzynaście lat i uczęszcza do szkoły podstawowej. Moja
rówieśniczka przyjechała z innymi uczniami pod opieką swoich
nauczycieli. Dziewczyna znała język angielski i w tym języku się
porozumiewałyśmy.
Chantal opowiedziała mi o swojej rodzinie – że ma dwóch
braci i świetnie się z nimi dogaduje. Razem z rodzicami
postanowiliśmy zapoznać ją z historią miejsca, w którym
mieszkam.

Od XII w. wydobywano na tej ziemi srebro. Teraz tam
znajduje się kopalnia do której zaprosiłam Chantal. Było jeszcze
wiele innych atrakcji. Spędziłyśmy dwa dni razem, świetnie się
dogadując i bawiąc ze sobą.
Bardzo się cieszę, że poznałam Chantal i jej przyjaciół ze
szkoły.
Anna Nowak

Podczas wymiany uczniów naszym gościem była Alina
Pizzardini. Pierwszego dnia zabrałyśmy Alinę do domu,
zrobiłyśmy obiad, w którym trochę nam pomogła.
Po obiedzie pojechaliśmy do Palmiarni w Gliwicach.
Alina była zachwycona. Zrobiła zdjęcia każdej roślinie.
Drugiego dnia przyszliśmy po Alinę dużo wcześniej.
Musieliśmy wyjechać wcześnie, ponieważ planowaliśmy wyjazd
do Inwałdu koło Wadowic, do Parku Miniatur. Jechaliśmy
z drugą rodzina i koleżanką Aliny. Dziewczyny były pod
ogromnym wrażeniem zabytków w miniaturowej wersji.
Miałyśmy też okazję do zabawy w lunaparku. W drodze
powrotnej wstąpiliśmy na posiłek do KFC.
Na pamiątkę pobytu w Polsce Daliśmy jej miniaturową wieżę
w Pizzie, którą trzeba było zbudować samodzielnie z wielu
elementów.
Na pożegnanie wymieniłyśmy się adresami e – mail.
Próbowałyśmy napisać do Aliny kilkakrotnie, jednakże podany
przez nią adres okazał się błędny. Niestety Alina nie odezwała się
do nas.
Maria Guzy

W maju 2010 roku do naszej szkoły przyjechały z dzieci
z Niemiec z miejscowości Zerf. Pod naszą opiekę przydzielono
dziewczynkę o imieniu Noa.
Jest to miła, ciepła i sympatyczna dziesięciolatka. Aby miło
spędziła u nas czas, pojechaliśmy do „Paru Miniatur” w Inwałdzie. Na
miejscu zobaczyliśmy bardzo znane zabytki świata w miniaturze. Mi
i Noe najbardziej podobała się wieża Eiffla oraz Biały Dom
prezydenta USA.
Świetna zabawa była również w labiryncie z zielonych krzewów.
Ciągle się gubiłyśmy szukając wyjścia. Potem była jeszcze karuzela
i pyszne lody.
Następnego dnia poszłyśmy do „Frajdy”. Jest to duży plac
zabaw z mnóstwem kolorowych piłeczek. Pomysłów i uśmiechu na
twarzy nam nie brakowało.
Wieczór spędziłyśmy na rozmowach o szkole i rodzinie. Na
pożegnanie podarowałyśmy Noe zdjęcie, na którym byliśmy wszyscy
razem.
Mamy nadzieję, że nasza nowa koleżanka bawiła się równie
dobrze jak my.
Marta Muzykant

W maju do naszej szkoły w ramach wymiany polsko – niemieckiej
przyjechała grupa niemieckich uczniów wraz z nauczycielami.
Mieliśmy okazję gościć w naszym domu jedną z uczennic
zaprzyjaźnionej niemieckiej szkoły – Laurę Swobodę.
W środę Laura spędziła z nami całe popołudnie. Z tej okazji razem
przygotowałyśmy jej ulubione danie – tortillę. Po posiłku grałyśmy w różne
gry, świetnie się przy tym bawiąc a jednocześnie poznając. Rozmawiałyśmy
w języku angielskim, bo Laura bardo płynnie posługiwała się tym językiem.
Hitem dnia była zabawa w „przebieranie” - mama wyjęła z szafy wszystkie
moje i siostry stroje karnawałowe, Laura z moją siostrą przebierały się, a ja
i tata robiliśmy zdjęcia. Laura była zachwycona.

Kolejny dzień spędzony wspólnie top sobota. Rano po śniadaniu
pojechaliśmy Parku Wodnego w Tarnowskich Górach – pływanie to nasze
wspólne ulubione zajęcie. Potem pojechaliśmy do pizzerii, a późnym
popołudniem na koncert zespołu Piccolo Coro del Antonino do Domu
Muzyki i Tańca w Zabrzu. Wieczorem odprowadziliśmy Laurę do szkoły.
Jej przyjazd był dla mnie zupełnie nowym doświadczeniem. Bardzo
się polubiłyśmy i nie chciałam żeby wyjeżdżała. Mam nadzieję, że jeszcze
się spotkamy.
Martyna Szajkowska

Podczas pobytu gości z Niemiec w naszej szkole, w moim
domu gościł Frederic Brosette.
W pierwszym dniu poznałem zainteresowania Federico,
opowiedział mi o swojej rodzinie, przyjaciołach i hobby. Ja
pokazałem mu zdjęcia, poznałem ze swoją rodziną
Dzień spędziliśmy aktywnie. Pokazałem koledze kilka
ciekawych miejsc w okolicy, byliśmy na lodach, a później
bawiliśmy się wspólnie na dworze.
W drugim dniu jego pobytu u nas pojechaliśmy na ryby.
Świetnie razem dogadywaliśmy się. Złowiliśmy nawet jednego
leszcza. Na dowód mojej sympatii podarowałem mu koszulkę
piłkarską klubu Górnik Zabrze.
Wymieniliśmy się numerami telefonów i do dziś
utrzymujemy kontakt.
Dawid Ocetkiewicz

