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Z życia polskiej szkoły w Antwerpii
Zapisy uczniów do Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Gen. St. Maczka
przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii
Informujemy, że zapisy uczniów do szkoły polskiej w Antwerpii na rok szkolny 2016/2017
rozpoczynają się 15 marca. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie
internetowej szkoły, pod adresem: www.szkolapolska.be w zakładce „Zapisy uczniów”.

Karnawał szkolny
W sobotę 30 stycznia oraz w środę 3 lutego odbyły się w naszej szkole Dni Karnawałowe. Zgodnie z tradycją
Karnawału nasi wychowankowie przyszli na zajęcia w przeróżnych przebraniach. Korytarze szkolne wypełniły
się zatem fantastycznymi postaciami, zwierzętami, klaunami, żołnierzami, itp. Atrakcyjne stroje naszych uczniów
uwieczniono na zdjęciach klasowych, które z pewnością staną się niezapomnianą pamiątką dla każdego z nich.
Zwyczajowe lekcje języka polskiego i wiedzy o Polsce zostały w tych dniach urozmaicone przez nauczycieli ciekawymi konkursami, zabawami oraz grami, podczas których uczniowie mogli nie tylko zintegrować się ze sobą
oraz przyjemnie spędzić czas, ale również zapoznać się z informacjami na temat najbardziej znanych karnawałów
na świecie oraz polskich tradycji karnawałowych.
Dodatkową atrakcją i miłą niespodzianką sponsorowaną oraz przygotowaną przez Radę Rodziców działającą
w naszej szkole był pyszny, słodki poczęstunek. Lukrowany pączek i kakao dodało naszym uczniom energii
podczas karnawałowych szaleństw i zapału do nauki po ich zakończeniu.
Serdecznie za to dziękujemy Radzie Rodziców!!!

Lekcja muzealna
W środę 17 lutego wraz z innymi uczniami klasy II gimnazjum uczestniczyłyśmy w wycieczce szkolnej do MHKA
(Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen).
W muzeum tym znajduje się wiele interesujących i oryginalnych dzieł sztuki nowoczesnej, które, jak się wydawać
może na pierwszy rzut oka, nie przedstawiają wiele treści. Pamiętać jednak trzeba, że sztuka współczesna jest
najczęściej abstrakcyjna - nie skupia się na rzeczywistych kolorach, kształtach, czy zjawiskach, przez co staje się
bardzo intrygująca, pobudzająca wyobraźnię i skłaniająca do przemyśleń czy refleksji. Z tego powodu niektóre
dzieła zgromadzone w MHKA skupiały naszą uwagę na dłużej,
zaś inne nie robiły na nas większego wrażenia.
Po zwiedzeniu muzeum zatrzymaliśmy się w muzealnej kafejce,
żeby swobodnie podyskutować na temat poszczególnych eksponatów obejrzanych w muzeum. W czasie dyskusji wyrażaliśmy
swoje opinie na temat aktualnej ekspozycji. Nasze oceny bardzo
się różniły, ponieważ każdy z nas postrzegał i interpretował poszczególne dzieła w inny, właściwy sobie sposób.
Wizyta w MHKA była to bardzo interesującą i pouczającą lekcją,
pozwalającą nam spojrzeć inaczej na muzeum, które pozornie
wydaje się trudne i niezbyt interesujące. Zachęcamy do jego odwiedzenia odwiedzenia i przekonania się o wartości znajdujących
się tam eksponatów.
Julia Worona, Aleksandra Lubińska
klasa II Gimnazjum

