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Moje życie za granicą
Przez całe swoje życie zdobywamy różne doświadczenia.
Kiedy jedziemy za granicę, to zdobywanie doświadczenia staje się
bardziej intensywne. Przede wszystkim doświadczamy nowego
języka. Już nie uczymy się go z podręcznika, tylko dostrzegamy jego
funkcjonowanie w kręgu native-speakerów.
Dla mnie wielkim odkryciem jest dialekt (chyba lepszym
wyrażeniem będzie etnolekt) śląski. Nie mam do czynienia z nim na
co dzień, ale jestem nim bardzo zainteresowana. Próbuję zrozumieć,
czym tak naprawdę różni się Ślązak od Polaka. Może odpowiedź znajdę w języku?
Jestem zachwycona książką Listy z Rzymu profesora Zbigniewa Kadłubka, napisaną
po śląsku. Spektakl Synek oparty na motywach tej książki jest nie mniej interesujący,
bowiem ukazuje pragnienie uratowania śląskiej kultury. Trudno mi zrozumieć prawdziwą
wartość tego zjawiska, ponieważ kultura ta jest mi obca, ale nie zmniejsza to mojego
zainteresowania i podziwu.
Podczas pobytu w innym kraju doświadczamy zmiany w nas samych. Stajemy się
bardziej dojrzali, samodzielni. Wysnuwamy ważne dla życia wnioski, doświadczając
i porównując zjawiska nas otaczające.
Viktoria Pisocka z Ukrainy
WIOSENNE PORADY DLA TYCH, KTÓRZY NIE LUBIĄ SIĘ NUDZIĆ

Wiosna sprzyja spacerom. Po zimie budzimy się do życia,
jesteśmy aktywniejsi, lubimy wyjść z domu, spędzić czas na
świeżym powietrzu. W wiosennych miesiącach znajdziemy więcej
chwil dla siebie. Święta Wielkanocne, majowy długi weekend to
czas wolny od pracy. Warto go wykorzystać, by odpocząć, wyciszyć
się, naładować baterie. Jeśli nie masz pomysłu, co zrobić ze swoim
wiosennym czasem, zapraszamy do skorzystania z naszych
propozycji.

Jak się nie nudzić w długi weekend?
Kiedy zbliża się weekend, zawsze zastanawiamy się, co będziemy robić w tym
czasie. Zaczynamy planować podróż albo myślimy, z kim by się tu spotkać. Na podróż
potrzebujemy pieniędzy, by się z kimś spotkać – miejsca, w
którym można ciekawie spędzić czas. Dlatego, by weekend
był przyjemny, musimy wszystko dobrze zaplanować.
Jeśli chcemy dokądś pojechać, np. nad morze lub
w góry, musimy zastanowić się nad tym, czy wystarczy nam
czasu. Musimy również zaplanować nasze wydatki.
Oczywiście jeżeli chcemy odpocząć od pracy, musimy o niej
zapomnieć podczas weekendu i cieszyć się widokami
przyrody. Bardzo dobrym odpoczynkiem od pracy jest
również aktywny wypoczynek. Ponieważ wielu ludzi prowadzi siedzący tryb życia, warto
czasem wybrać się na dłuższy spacer. Można także spędzić czas wolny z rodziną. Na co
dzień mamy dużo spraw do załatwienia i nie zawsze mamy czas, żeby po prostu pobyć z
rodziną.
Oczywiście każdy człowiek ma swoje sposoby na spędzenie wolnego czasu
i dlatego każdy musi zastanowić się, co chciałby robić podczas weekendu.
Daria Vecherskaia z Rosji
Nie wiesz, co zrobić ze swoim czasem? Idź do parku!
Czas na łonie natury płynie niezauważalnie. Można
spędzić dzień w gronie przyjaciół w miejskim parku albo
poza miastem. Dzień na łonie przyrody rekompensuje
tydzień w zamkniętym pomieszczeniu.
Na świeżym powietrzu można zajmować się
wszystkim, co nam przyjdzie na myśl, ale polecam spokojny
wypoczynek, który przede wszystkim sprawi nam przyjemność. Można posiedzieć
w cieniu drzewa i poczytać książkę, posłuchać muzyki i odetchnąć świeżym powietrzem.
Jeśli lubimy aktywny tryb życia, możemy zagrać w jakąś grę z przyjaciółmi, a także
uprawiać sport: jeździć na rolkach, na rowerze, zagrać w siatkówkę. Artyści mogą
fotografować krajobraz albo rysować. Jeśli chcemy spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi,
to można zorganizować w parku piknik i wydaje mi się, że przyjemna rozmowa
w dobrym towarzystwie to gwarancja dobrze spędzonego dnia. Można też po prostu
spacerować po parku, omawiając ze znajomymi ciekawy temat.
Istnieje wiele sposobów na to, jak spędzić czas w parku. Wszystko zależy od
pogody, ludzi i humoru. Wszystko w naszych rękach!
Anhelina Siarhienka z Białorusi

Co i gdzie w Katowicach?
Katowice są bardzo ładnym miastem, w którym można
odnaleźć dużo wielkich, zielonych i cieszących oko parków.
Jeden z nich wczoraj odwiedziłam ze swoją grupą z uczelni.
Park Kościuszki znajduje się niedaleko centrum Katowic.
Znajdują się tam różne ciekawe pomniki, około
dziewięćdziesięciu rodzajów różnych gatunków drzew
i roślin.
Kiedy będziemy zachowywać się cicho, można zauważyć różne ptaki i rude,
piękne wiewiórki. Park jest czysty i po prostu przyciąga ludzi. Jest wspaniałym miejscem
do robienia zdjęć, jeżdżenia rowerem albo na rolkach, a nawet zwykłego spaceru
z rodzicami, znajomymi czy dzieckiem. W parku znajduje się restauracja, gdzie można
posiedzieć na świeżym powietrzu, zjeść coś, wypić kawę i poczytać książkę.
Moim zdaniem ten park jest cudownym miejscem dla odpoczynku. Możemy
spędzić w nim czas ciekawie, na różne sposoby.
Yuliya Domanska z Ukrainy

POETYCKA KRZYŻÓWKA PRZYRODNICZA
Rozwiąż krzyżówkę, odgadując poetyckie zagadki. Odpowiednio
uporządkowane litery z zaciemnionych pól utworzą 7-literowe hasło.
Poziomo:
1. Dziób zakrzywiony, okrągłe oczy, na psotne myszy poluje w nocy.
2. Idę sobie leśną drogą, czasem gniewnie tupnę nogą, kolce mam i wzdłuż, i wszerz,
kto ja jestem?
3. Ryję ziemię swymi kłami – nazywają je szablami, dzieci mam w prześliczne paski,
bardzo kocham te bobaski, kto chce krzywdę im uczynić, pozna zemstę dzikiej
świni, niech na drzewo zmyka w mig, wtedy jestem straszny…
4. Chociaż nie fruwa, śmieszny to ptak, nosi modny czarny frak.
5. Jest mniejszy od gołębia i zamiast gruchać – ćwierka. Czasami z parapetu przez
okno do nas zerka.
6. Jest królem, lecz nie w koronie, ma grzywę, choć nie jest koniem.
7. Lubi jagody, żołędzie, więc sadełko sobie przędzie. W czasie zimowej pory chowa
się do swej nory. Jego czarno-biała głowa w lesie dobrze się chowa.

Pionowo:
1. Czarno-biały ptak po łące spaceruje. Lubi stać na jednej nodze, żabki konsumuje.
2. Krótki ogon, długie uszy – nie ma go w przedszkolu. Żyje sobie w leśnej głuszy
lub kica po polu.
3. Ptaszek ten od zawsze leczy chore drzewa i dlatego właśnie stuka zamiast śpiewać.
4. Zwierz to wielki i brodaty, rogi ma i jest kudłaty. W Białowieży mieszka on, gdy go
spotkasz, zmiataj stąd!
5. Jest brunatny albo biały, nos ma czarny, futra w bród, zaś ze wszystkich
smakołyków on najbardziej lubi miód.
6. Co za zwierz po lesie chodzi i rudą kitą liście zamiata? Gdy noc ciemna zapada,
cichutko do kurników się skrada.
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