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Drodzy Czytelnicy!
W kolejnym numerze naszej gazetki radzimy, w jaki sposób
popracować nad pisownią polskich wyrazów. Zachęcamy też
do zapoznania się z dwoma niezwykle interesującymi listami
skierowanymi do nauczycieli letniej szkoły i wirusa COVID.
Warto również przeczytać o Waszych wrażeniach
ze Sprawdzianu z polskiego oraz Spotkania Kultur i Tradycji.
A na koniec kilka ciekawych charakterystyk osób znanych
i nieznanych 😉 oraz quiz poświęcony letniej szkole.
Zapraszamy do lektury!

Jak poprawić pisownię
polskich słów?

Jak poprawić pisownię polskich słów?
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1 Łącz polskie słowa z angielskimi, ponieważ wiele polskich słów jest podobnych
do angielskich, np. telefon, sofa i student.
2 Upewnij się, że poprawnie czytasz słowa. Nie pomyl liter W i U, L i R podczas
czytania.Jeśli potrafisz poprawnie wymówić polskie słowo, możesz je przeliterować.
3 Podziel słowo na części. Wiele słów w języku polskim ma przedrostki i przyrostki,
np. wchodzić, przechodzić, obchodzić. Podziel te słowa na dwie części: różne
przedrostki + chodzić.
4 Szukaj wzorów. Wśród słów związanych z zawodem większość w rodzaju męskim
ma końcówkę – spółgłoskę (np. r), a żeńskich -ka. Np. autor i autorka, emeryt
i emerytka.
5 W języku polskim jest wiele podobnych słów,
np. kanapa i kanapka, zapamiętać i zapomnieć.
Napisz te dwa słowa razem. Skoncentruj się
na zapamiętaniu różnicy między tymi dwoma
wyrazami.
6 Łącz obrazy i słowa. Może to pomóc lepiej
zrozumieć znaczenie wyrazu i lepiej
je zapamiętać.
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XINYI (SANDRA) TANG (CHINY)

Ludzie listy piszą….
List otwarty do Nauczycieli Letniej Szkoły

Drodzy Nauczyciele,
dziękujemy za naukę i pomoc podczas letniej szkoły.
Jesteśmy wdzięczne, że oferowaliście nam różne aktywności.
Uczyłyśmy się praktycznego języka polskiego w klasie,
słuchałyśmy popularnej polskiej muzyki, oglądałyśmy wiele
ciekawych filmów. Ale najważniejsze jest to, że poznałyśmy tak
wielu wspaniałych nauczycieli i nauczycielek oraz ludzi z całego
świata. Nasi nauczyciele przygotowywali zajęcia bardzo
starannie i z rozwagą. Za każdym razem, gdy wysyłałyśmy nasze
prace domowe, zawsze szybko i odpowiedzialnie odpowiadali.
Niech Państwo zorganizują więcej interesujących spotkań
ze znanymi osobistościami i specjalne zajęcia
o różnych dyscyplinach wiedzy.
Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego w życiu i pracy.
Z niecierpliwością czekamy na wizytę w Polsce i spotkanie
z naszymi nauczycielami.
Li (Ola) Siyu (Chiny)
Yue (Krysia) Sun (Chiny)

Ludzie listy piszą….

Drogi Wirusie COVID!
Wyjdź z naszego świata! Nie przynoś nam więcej
cierpień, krzywd i bólu i nie zabijaj ludzi. Nie podróżuj
po całym świecie i nie przynoś zbyt dużej presji i smutku
dla pacjentów i lekarzy. I teraz apeluję do ludzi na świecie:
postępujcie zgodnie z zasadami podczas epidemii. Bądźcie
solidarni, bądźcie pewni siebie. Kiedy stoimy przed walką
z wirusem, tylko solidarność może być naszą bronią.
Aoi Okada (Japonia)
Gao (Grzegorz) Chenxuan (Chiny)
Li (Ania) Yang (Chiny)

O polska Gramatyko!
Zmień się i wyewoluuj!
Bądź prostsza!
Uprość koniugacje!
Wyeliminuj czasowniki nieregularne!
Uprość deklinacje!
Zmniejsz liczbę przypadków!
Usuń aspekt czasowników!
O polska Gramatyko!
Nie niszcz koniugacji!
Zachowaj dziedzictwo przeszłości!
Nie osłabiaj fleksji rzeczowników i przymiotników!
Zatrzymaj wszystkie rodzaje i przypadki!
Inaczej dodaj i wymyśl nowe spójniki!
Nie usuwaj aspektu czasowników!
Inaczej wyraź mnóstwo trybów i czasów!
O polska Gramatyko!
Nie porzucaj swoich atrybutów gramatycznych!
Nie strać swojego piękna ani swojego bogactwa!
Dominique Drevoski (Francja)
Liu (Lilia) Yuxun (Chiny)

O swoich wrażeniach ze Sprawdzianu
z polskiego oraz Spotkania Kultur i Tradycji
opowiedzieli…

Bardzo mi si ę spodobał wyst ę p Białorusi. Grupa uczni ó w ze szkoły i ich nauczyciel opisywali sw ó j kraj,
kultur ę , przyrod ę i opowiadali o symbolach, z kt ó rych słynie Białoru ś . Najbardziej poruszyła mnie piosenka
w j ę zyku białoruskim. Teledysk do tej piosenki pokazywał wydarzenia, kt ó re miały miejsce latem zeszłego
roku, czyli były to białoruskie protesty. W roku 2020 obserwowałam, co si ę działo na Białorusi i ten kr ó tki
teledysk przypomniał mi, przez co wtedy i teraz przechodz ą ludzie w tym kraju i jakie to jest przera ż aj ą ce.
Białorusini nie poddaj ą si ę , walcz ą o wolno ść słowa, uczciwe wybory i zmian ę re ż imu, a ludzie z Rosji
i z całego ś wiata s ą z nich bardzo dumni.
Nadezhda Pechenkina (Rosja)

Podczas Spotkania Kultur i Tradycji ogl ą dałam wyst ę p studenta z Łotwy. Prowadził transmisj ę
z łotewskiego miasta, a widzowie mogli zobaczy ć zamek. Chłopak z Łotwy opowiadał te ż
o ta ń cu ludowym, kt ó ry potem mogli ś my obejrze ć – zaproszona przez niego dziewczyna pi ę knie ta ń czyła
i miała na sobie tradycyjny str ó j łotewski. Moim zdaniem w spos ó b interesuj ą cy została zaprezentowana
kultura łotewska, a taniec to cz ęść tej tradycji.
A gata A ugustinovi č (Litwa)

Temat tekstu był bardzo ciekawy i du ż o si ę nauczyłam. Tematem był pierwsza konstytucja w Europie i druga
na ś wiecie. Pierwsza konstytucja na ś wiecie była ameryka ń ska, a druga – polska. Konstytucja została napisana
3 maja 1971 roku. Moim zdaniem dyktando to bardzo dobry pomysł, poniewa ż kiedy go słuchasz i piszesz,
zapami ę tujesz wiele fakt ó w.
Yoana Trankova (Bułgaria)

O swoich wrażeniach
ze Sprawdzianu
z polskiego
oraz
Spotkania Kultur
i Tradycji
opowiedzieli…

Tematem dyktanda była Konstytucja 3 maja. Nie za wiele wiedziałam o tym wydarzeniu, mimo ż e studiuj ę
polonistyk ę i miałam zaj ę cia z historii Polski. Ten temat bardzo mi si ę spodobał i nauczyłam si ę czego ś
nowego. Moje nastawienie do sprawdzianu było pozytywne – nigdy nie miałam problem ó w z ortografi ą i moje
dyktanda zawsze były doskonałe. Zrobiłam par ę bł ę d ó w – zapomniałam o literce „i” w słowie „wyci ą gni ę tej”,
napisałam „zatytołowany” zamiast „zatytułowany” i tak dalej. Te ż mnie zdziwiło, ż e interpunkcja nie została
wyra ź nie zaznaczona. Po raz drugi pisz ę dyktando poza uniwersytetem i wtedy te ż nie przeczytano przecink ó w,
kropek i wykrzyknik ó w. Po angielsku czytaj ą cy zawsze wskazuje, gdzie powinna by ć interpunkcja. Jednak mam
nadziej ę , ż e w odpowiednie miejsce wstawiłam wszystkie znaki interpunkcyjne w tek ś cie dyktanda.
Mihaela Timofeeva (Bułgaria)

Dyktando nie było tak trudne, jak si ę spodziewałam. My ś l ę , ż e tekst był łatwy, poniewa ż temat dyktanda był
dla mnie bardzo ciekawy. W tek ś cie była mowa o Konstytucji 3 maja i dowiedziałam si ę wielu nowych
informacji. Na pocz ą tku dyktanda byłam troch ę zmartwiona, czy dam sobie rad ę , lecz w trakcie pisania moja
troska znikn ę ła. W sumie jestem zadowolona z siebie i mojego dyktanda, ale uwa ż am, ż e sta ć mnie na wi ę cej,
poniewa ż jestem osob ą ambitn ą i chciałabym wszystko robi ć perfekcyjnie.
Slavina Slavcheva (Bułgaria)
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Mój ulubiony aktor nazywa się Gary Oldman. Ma 63 lata. Pochodzi
z Londynu, z Anglii. Jest znanym aktorem i wcielił się w rolę Syriusza
Blacka w Harrym Potterze i Winstona Churchilla w Czasie mroku.
Za tę rolę dostał Oscara. Moim zdaniem jest jednym z najlepszych
aktorów w dzisiejszych czasach. Jest średniego wzrostu i teraz jest
trochę gruby. Ma siwe, gęste i długie włosy, wysokie, pomarszczone czoło,
niebieskie oczy, gęste wąsy i brodę. Ma różne sylwetki – to zależy od
roli. Gra często złoczyńcę, więc wygląda wtedy brzydko albo dziwnie.
Czasem jest chudy, a czasem otyły, nie miał też nosa w jakimś filmie.
Zmienia swój wygląd naprawdę jak kameleon. Natomiast moim zdaniem
zazwyczaj jest całkiem przystojny.
Jeżeli chodzi o cechy charakteru, przede wszystkim jest naprawdę
utalentowany jako aktor. Mnóstwo jego kolegów po fachu szanuje go,
na przykład Brad Pitt, Johnny Depp, Christian Bale. Gary jest elegancki,
łagodny, skromny i ma poczucie humoru i jest tajemniczy, czyli jest
idealnym gentlemanem, chociaż jego żony myślały chyba inaczej. Mimo
błyskotliwej kariery aktora, ma trudności w prywatnym życiu. Kiedy był
młody, był alkoholikiem. Ponadto rozwodził się cztery razy i kilka lat temu
ożenił się z piątą żoną. Dla eksżon był chyba niegrzeczny, samolubny.
Innymi słowami – dla nich był za wrażliwy i zbyt uparty.
Jest bardzo kulturalną osobą. Oprócz filmów, które kocha, jest fanem
Davida Bowie i przyjaźnił się z nim. Ponadto lubi robić zdjęcia, a jego
obecna żona jest fotografką.
On ma wiele problemów, ale według mnie jest jednym z najbardziej
utalentowanych aktorów. Gdyby nie postać Gary’ego Oldmana, nie
zainteresowałabym się kinem. Dzięki niemu poznałam prawdziwą wartość
kina i co więcej – złożoność istoty ludzkiej, czyli naszą najciekawszą
część. Gary Oldman jest moim bohaterem.

Aoi Okada (Japonia)

Bruno ma sześćdziesiąt lat i naucza informatyki i automatyki studentów
w IUT w Roanne. Jest średniego wzrostu i ma szczupłą sylwetkę. Ma pełną
twarz, niebieskie oczy, prosty, nieco długi nos i raczej rzadkie, kręcone,
siwe włosy. Zawsze lubi rozmawiać z ludźmi. Jest otwarty, koleżeński,
dynamiczny, pilny. Jednak jednocześnie zachowuje dla siebie najskrytsze
myśli. Łatwo przystosowuje się do nowej sytuacji, do nowych ludzi.
Wszyscy mówią, że jest nieprawdopodobnie cierpliwy. Czasami potrafi
godzinami przebywać w ciszy, czytając lub naprawiając jakiś zepsuty
sprzęt. Ma zdolności manualne i techniczne. Jego wszechstronność
pozwala mu na łatwe odnajdywanie się w wielu dziedzinach. Najbardziej
lubi odkrywać ostatnie technologiczne i informatyczne nowinki.
Najczęściej czyta książki naukowe albo literaturę fantastyczno-naukową.
Szczególnie lubi rosyjsko-amerykańskiego pisarza Isaaca Asimowa
i planuje też przeczytanie dzieł polskiego pisarza Stanisława Lema.
Gdy nie zajmuje się czytaniem lub przygotowywaniem lekcji
dla studentów, pielęgnuje ogród lub zajmuje się domem. Z mojego punktu
widzenia on nie ma praktycznie żadnych wad – jest moim mężem
od czterdziestu lat. Przyjemne jest życie z nim.

Dominique Drevoski (Francja)

Matthew ma 20 lat i jest studentem fizyki na UCL. Jest wysoki, ma jasną
karnację i jest wysportowany. Ma czarne oczy i okrągłą twarz, gęste brwi
i szeroki nos. Nie wiem, jaki ma teraz kolor włosów, bo często
je farbuje – w zależności od nastroju. Jest zawsze optymistą i ogólnie
jest wesoły. Jest sprytny i zdolny, bardziej otwarty i dowcipny niż
ja. Interesuje się wieloma rzeczami, próbował łucznictwa, boksu
i narciarstwa, potrafi grać na gitarze, lubi gotować, a obecnie jest
uzależniony od śpiewania. Jesteśmy kolegami z gimnazjum, w tamtym
czasie bawił się głównie z dziewczynami, bo chłopcy go nie lubili. Jednak
teraz ma też wielu kolegów. Mimo że po skończeniu gimnazjum wyjechał
na studia za granicę i wrócił dopiero na wakacje, nadal jest moim
najlepszym przyjacielem. Mamy uzupełniające się osobowości – ja jestem
pesymistką, a on optymistą, ja jestem spokojna, a on dynamiczny. Mogę
z nim porozmawiać prawie o wszystkim. Zawsze wie, czego potrzebuję,
dlatego jest dla mnie ważny.

Liu (Lilia) Yuxun (Chiny)

Ewa jest moją najlepszą przyjaciółką. Można powiedzieć, że w każdej
sytuacji jest miła i obowiązkowa. Jej tata zajmuje się handlem, mama
pracuje jako nauczycielka w liceum. W ich rodzinie panuje przyjemna
atmosfera. Ewa zawsze przynosi swojej rodzinie dużo radości i dumy.
Ona jest ładną, szczupłą, zgrabną dziewczyną średniego wzrostu. Ma
długie czarne włosy i duże brązowe oczy. Wygląda na atrakcyjną osobę.
Ewa to dobra przyjaciółka, zawsze chętna do pomocy. Kiedy pomaga, jest
szczęśliwa. Jest bardzo życzliwa i nigdy mnie nie denerwuje. Jest bardzo
pracowita i dlatego uzyskała dobre wyniki na studiach. Moim zdaniem jest
wymagająca wobec siebie i często myśli o swej przyszłości. Jestem z niej
bardzo dumna. Kiedy ma czas wolny, spędza go na czytaniu książek
o europejskiej sztuce. Zapisała się również na kurs francuskiego. Trudno
powiedzieć coś złego o Ewie, wszyscy ją lubią, gdyż jest rzetelną,
sumienną i odpowiedzialną dziewczyną. Chętnie i łatwo zawiera nowe
znajomości.

Li (Ola) Siyu (Chiny)

Quiz o letniej szkole
Rozwiąż nasz quiz i sprawdź, jak dobrą masz pamięć
i jak dobrze znasz letnią szkołę języka, literatury
i kultury polskiej!
A oto krótka instrukcja:
1.Proszę wejść na stronę: kahoot.it
2.Proszę wpisać kod: 06505510
3.A teraz baw się dobrze! 😊

Sfinansowano w ramach projektu „Zdalne letnie kursy NAWA"

Projekt pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim” współfinansowany jest
ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa

