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„Jesteśmy wdzięczni za każdy dar, który
pomoże w kształceniu naszych dzieci” –
powiedział dyrektor szkoły i przedszkola
w Dongobeszu w Tanzanii pan Martin
Tongo podczas
wywiadu do
tegorocznego
numeru Przerwy.
Pan Martin jest
osobą bardzo
pozytywną,
tryskającą energią. Z
uśmiechem na twarzy opowiadał nam o
sobie i swojej szkole.
‐ Ile uczniów uczęszcza do Pana szkoły?
Jest to 406 uczniów, z tego 151
dziewczyn i 255 chłopców. Uczy ich 23
nauczycieli. Moja szkoła nazywa się LEA.
Założyłem tę szkołę z myślą o dzieciach,
które nie mają możliwości chodzić do
szkoły, z myślą o sierotach i ubogich.
‐ Dlaczego Pan pamięta właśnie o
biednych?
Moje dzieciństwo nie było łatwe,
straciłem rodziców bardzo wcześnie i
dzięki wsparciu innych udało mi się
przeżyć i zyskać wykształcenie. Dlatego
nie myślę tylko o sobie. Bóg wskazał mi
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taką drogę, by
poświęcić część życia dla innych.
‐ Czy to znaczy, że szkoła jest szkołą
chrześcijańską?
Oczywiście, staramy
się wychowywać
swoich
podopiecznych w
wierze,
zaznajamiamy ich
z Biblią. Bóg
prowadzi nas we
wszystkim, co robimy.

„Bóg prowadzi nas
we wszystkim,
co robimy...”

‐ Jakich przedmiotów uczą się dzieci w
szkole?
U nas mamy podobne przedmioty, jak
wy. Matematyka, biologia, geografia,
historia, języki…
‐ Jak mówią dzieci, a w jakim języku
prowadzone są zajęcia szkolne?
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W szkole obowiązuje język murzyński
swahili. Bo musicie wiedzieć, że każde
plemię ma swój własny język, na przykład
moim językiem ojczystym jest iraq.
Oprócz tego dużo przedmiotów
nauczanych jest w języku angielskim.
‐ Czy możemy prosić o kilka słów w
języku swahili?
„Hu jambo?” (Jak się powodzi?).
„Si jambo.” (Dziękuję, dobrze).
‐ Czy dzieci chodzą do szkoły w
mundurkach?
Oczywiście, w szkole obowiązuje
mundurek szkolny. Dziewczynki mają
niebieskie bluzki i granatowe spódniczki
pod kolana. Natomiast chłopcy noszą
niebieskie koszule, czarne spodnie i siwe
sweterki.
‐ Jak długo trwa rok szkolny?
Rok szkolny podzielony jest na trzy części,
w każdej chodzi się do szkoły przez trzy
miesiące, potem jest miesiąc wolny i tak
w kółko.

‐ Czy podczas pobytu w Europie zwiedził
Pan jakieś ciekawe miejsca?
Podobało mi się w Krakowie, zwiedziłem
Wieliczkę. Nigdy w życiu niczego takiego
nie widziałem, więc zwiedzanie kopalni
soli wywarło na mnie wielkie wrażenie.
‐ Jak smakuje Panu czeska czy polska
kuchnia?
Wasze potrawy mi smakują, są bardzo
różnorodne. Podczas jednego spotkania
tutaj poproszono mnie o ugotowanie
naszego narodowego dania.
Przygotowałem ugali(mąka kukurydziana
i woda). Wszyscy mówili, że to bez
smaku. My w Afryce nie jesteśmy
przyzwyczajeni do tak wielu smaków,
jakie wy tu macie.

‐ Teraz pytanie osobiste. Ile ma Pan lat?
Mam 37 lat. Jestem żonaty, mam czworo
dzieci (trzech chłopców i jedną
dziewczynkę).
‐ Jak spędza Pan swój wolny czas?
Nie mam wiele wolnego czasu. Po pracy
chodzę pomagać do kościoła, poszukuję
sponsorów dla swojej szkoły. I dlatego
każdą wolną chwilkę staram się spędzać
ze swymi dziećmi.
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‐ A co dzieci w Tanzanii robią w wolnym
czasie?
To samo, co dzieci na całym świecie –
biegają, grają w piłkę, śpiewają...
Czego życzyłby sobie Pan dla swojej
szkoły?
Na pewno lepszego wyposażenia. Nie
mamy sprzętu, przyrządów, pomocy.
Opowiadam dzieciom na przykład o
magnesie, a one muszą sobie jego
działanie tylko wyobrazić. Uczymy ICT, a
nie mamy komputerów. Słowo „myszka”
kojarzy im się ze zwierzęciem. Dlatego
jesteśmy wdzięczni za każdy dar, który
pomoże w kształceniu naszych dzieci.

Od A do Z………
czyli spowiedź pani asystentki Moniki Brannej
A autobusem jeżdżę, kiedy…. – nie mam innej
możliwości
B boję się – myszy i żab
C cieszę się, gdy – mogę dłużej pospać
D danie, które lubię – jakiekolwiek, gdzie jest
przynajmniej kawałek mięsa
E energię czerpię z – wycieczek w góry
F film – Návrh, Mejdan v Las Vegas
G gram na – w dzieciństwie grałam na
naczyniach w kuchni
H histerycznie krzyczę, gdy ... ‐ mysz lub żaba
jest w mojej bliskości
I irytuje mnie – obojętność, wyniosłość i fałsz
J jadłospis szkolny mi... ‐ dopiero stwierdzę
K komórkę mam marki – Nokia
L lubię – grać gry stołowe z moimi przyjaciółmi
M mama powtarzała mi – „Ucz się!”
N nieciekawa lekcja, kiedy byłam w szkole ‐ WPL
O czym marzę – o własnym domu rodzinnym
P przyjaciel – narzeczony
R rower mam ‐ w garażu
S sama w domu....... – marzy mi się

Dziękujemy Panu za rozmowę i życzymy
powodzenia w pracy, życiu osobistym i
bezpiecznego powrotu do Tanzanii.
Dziękujemy też Panu Adamowi Sabeli,
który zorganizował to spotkanie.
Foto: zdjęcia z archiwum Adama Sabeli i
www.detiafriky.cz

T trocha humoru – trocha to w moim życiu za

mało
U ulubiona pora roku – jesień
W w dzieciństwie chciałam być – nauczycielką w

przedszkolu
X „X” faktor mam do – obciachowych sytuacji
Y yeti istnieje? – tak, można kupić w

autosalonie Škoda
Z zwierzak, którego mam w
domu – border kolia Max

Dla tych, którzy byliby zainteresowani
pomocą dzieciom w Afryce, polecamy
strony internetowe www.detiafriky.cz,
gdzie można znaleźć mnóstwo dzieci
oczekujących naszej pomocy.

Pani Monika Branna, która
pracuje w naszej szkole jako
asystentka, a od listopada też
jako wychowawczyni w
świetlicy szkolnej.
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Nie wie mama ani tata,
o czym myśli małolata….

RUSZ GŁOWĄ

…tym razem sprawdziliśmy wiadomości
uczniów z klas 1-2 na różne tematy…

1) woda w stałym stanie skupienia ?
2) miejsce, w którym jeździmy na
nartach ?
3) odśnieżamy je zimą ?
4) z dachów zwisają zamarznięte… ?
5) jeden ze sportów zimowych ?
6) na zimę jako jedyne pozostają zielone
drzewa.......?
7) owijamy nim szyję zimą ?
8) na rzece zimą ?
9) częsty gość karmników ?

Jak nazywa się koleżanka Myszki Miki?
Joasia Kulik kl.1 … Mini
Ondraszek Duda kl.1 … Mini
Ile zwierząt zmieści się na Arkę
Noego?
Ondraszek Duda kl.1 … 1 000 000
Matyaš Brzezina kl.2 … 1 000
Jak nazywa się stolica Czeskiej
Republiki?
Jakub Konderla kl.2 … Praga
Matyaš Brzezina kl.2 … Praga
Dlaczego Pani Białoń nie pracuje
już w świetlicy szkolnej?
Marek Kaleta kl.2 … ponieważ uczy
w
szkole na Tarasie.
Stela Ostruszka kl.2 … ponieważ ma
inną pracę.
Poprawne odpowiedzi:
1. Myszka Mini
2. Po jednej parze z każdego rodzaju.
3. Praga
4. Ponieważ uczy pierwszoklasistów w
szkole na Tarasie

Jeśli znasz rozwiązanie krzyżówki,
uzupełnij kupon wraz z imieniem i klasą,
wrzuć do skrzynki zaufania. Może wygrasz
słodkie„co nieco“?!
NR 1 Krzyżówka:
Imię i nazwisko:
Klasa:

Rozwiązanie krzyżówki z numeru 31: BAŁWAN
nadesłali nam Elizabeth Ulman, Marta
Stodolová, Oliver Tkacz i otrzymują od nas
słodką nagrodę.
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…ale heca…
- Jakie znacie zawody? – pyta
pani nauczycielka
- Lekarz, aktorka, modelka,
policjant... odpowiadają dzieci
- A ty, Jasiu, kim chcesz zostać? pyta pani
- Emerytem.

Zgadnij, kto z naszej szkoły jest na
zdjęciu z tamtych lat. Odpowiedź
napisz na kupon nr 2.

Małgosia i Jaś spostrzegają na
spacerze w parku całującą się parę.
- Dlaczego oni to robią? - pyta
Małgosia.
- Nie wiesz? On jej chce ukraść
gumę do żucia!
Mama tłumaczy Jasiowi:
- Trzeba być grzecznym, żeby
pójść do nieba!
- A co trzeba zrobić, żeby pójść do
kina?

NR 2 ,, Z tamtych lat‘‘:

W remizie dzwoni telefon.
- Halo, straż pożarna? Moja żona
próbowała dziś, jak się piecze mięso
w naszej nowej kuchence i...
- Dziękujemy, ale już jesteśmy po
obiedzie!

Imię i nazwisko:
Klasa:
Jeśli poznasz tę osobę, uzupełnij
kupon wraz z imieniem i klasą, wrzuć
do skrzynki zaufania. Może wygrasz
słodkie„co nieco“?!

Jasiu dlaczego masz w zeszycie te
same błędy co twój kolega z ławki?
- Bo mamy tego samego
nauczyciela od języka
polskiego...

Na tym zdjęciu z numeru 31
jest Ondra Kawulok, a nie
pan Andrzej Szyja.
Nikt nie ogadnął, więc nie ma
zdobywcy nagrody.
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Połącz liczby od 1 do 22 i wykoloruj
obrazek:

Wykoloruj:

Oblicz i wykoloruj:

KOLORY : 23 – ciemny brąz, 24 – jasny brąz,

25 – zielony, 26 ‐dowolny
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...gratulacje...
 Gratulujemy koleżance Karolinie
Madzi z klasy dziewiątej, która
uzyskała nagrodę Mistrz Ortografii
2015/2016.
Gratulujemy koleżance Izie
Maślance z klasy siódmej A, która
uzyskała nagrodę Wicemistrz
Ortografii 2015/2016.

 Gratulacje dla drużyny chłopców
z klasy szóstej i siódmej A,B,
którzy wywalczyli drugie miejsce w
unihokeju w mistrzostwach
trzynieckich podstawówek.

Gratulacje!!! Cieszymy się
na następne sukcesy!

...wydarzyło się u nas...

Bażantówka

 Gratulacje dla Sebastiana Švani
z klasy pierwszej z okazji
uzyskania 3. miejsca w finale
konkursu recytacji w Gnojniku.



 Gratulacje dla plastyków. W
ogólnopaństwowym konkursie
literacko – plastycznym
„Vícejazyčnost je bohatství“ w
Pradze została oceniona praca
grupowa naszych uczniów i po
nagrodę pojechali:
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W poniedziałek 7.12. zawitał do
naszej szkoły Mikołaj. Spotkał się z
uczniami z pierwszego i drugiego
stopnia. Aniołki rozdały prezenty
grzecznym dzieciom,
niegrzecznych zaś diabełki zabrały
do piekła.

Najlepsze
dwa tygodnie w
moim życiu

Najlepsze
były
dyskoteki.
Najpiękniejszy
chłopak to
Adam
Śmiłowski.

Najnudniejsze
były lekcje i
ognisko.

Wspomnienia
z Zielonej
Szkoły

Najsurowszym
wychowawcą
był Pan Sikora

Najgorsze
było
jedzenie.

Najciekawsze
było Muzeum
Bursztynów.

Najśmieszniejszym
momentem było
zamknięcie Eli w
łazience.
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