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    Dzień szwedzki 
 

Jak zapewne wiecie, nasza szkoła 12 grudnia 

w ostatni piątek obchodziła swoje święto. Patronem 

szkoły jest Raoul Wallenberg, który był Szwedem. 

W związku z tym w dzień święta szkoły zorgani-

zowany był dzień szwedzki. Tego dnia nie odby-

wały się lekcje i zmieniony był plan dnia. Przyszli-

śmy do szkoły o 9.00. Na pierwszej lekcji odbył się 

apel z udziałem Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, 

przedstawiciela  Ambasady Szwedzkiej oraz rodziców uczniów, którzy są 

związani ze Szwecją. Szkoła otrzymała od naszych gości podarunki, za 

które bardzo dziękujemy. Między innymi dostaliśmy: rzutnik i szwedzkie 

przysmaki. Na drugiej i trzeciej lekcji w klasach rozmawialiśmy o historii i 

kulturze Szwecji, w tym o życiu wikingów. Przedstawialiśmy wykonane 

przez nas wcześniej plakaty. 

Dzięki tym pokazom dowiedzieliśmy się wiele o życiu codziennym 

wikingów, ich wierzeniach, ich kulturze i sztuce, o wyprawach wojennych, 

ich statkach oraz ubiorze i broni, którą walczyli podczas pamiętnych na-

jazdów i walk obronnych. Jedną z ciekawostek, o której dowiedziałam się 

podczas tej lekcji, była informacja związana z życiem codziennym wikin-

gów. Otóż powszechnie uważa się wikingów za okrutnych barbarzyńców 

nie przestrzegających żadnych zasad. O dziwo przede wszystkim byli oni 

bardzo czyści w porównaniu do ludzi żyjących na terenach dzisiejszej Pol-

ski i nie tylko. Po za tym u wikingów istniało równouprawnienie. Kobiety 

miały takie same prawa jak mężczyźni. Ponadto traktowano je z szacun-

kiem. Bicie lub poniżanie kobiety u wikingów równało się z hańbą i utratą 

honoru, podczas gdy u nas kobiety nie miały prawa głosu i w towarzystwie 

nie liczono się z ich zdaniem. Zajęcia o wikingach były bardzo ciekawe 

i z chęcią w nich uczestniczyłam. Pod koniec trzeciej lekcji mieliśmy oka-

zję poczęstować się przysmakami ze stołu szwedzkiego, wśród których 

dominowały owoce morza. Pomogli go przygotować rodzice naszej kole-

żanki, którym serdecznie dziękujemy. Na czwartej lekcji odbył się koncert. 

Co prawda nie był on związany ze Szwecją, ale i tak wysłuchaliśmy go 

z przyjemnością. Opowiadał o młodości Fryderyka Chopina, jednego 

z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Po koncercie rozeszliśmy się 

do domów i tak zakończył się ten pełen wrażeń i miłych chwil dzień. 
 

       Julia Kąkolewska, klasa 5b 
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     Dyrekcja szkoły w towarzystwie zaproszonych gości 

   Wystawa przygotowana przez uczniów na forum szkoły 
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Dzien wietnamski w naszej szkole 
 

6 marca w naszej szkole odbyło 

się spotkanie z Wietnamczykami, ro-

dzicami Mariusza Trinha, ucznia 

klasy 4b. Wzięły w nim udział obie 

klasy czwarte i redakcja „Małego Re-

daktora”.  

Państwo Trinhowie opowiadali 

o Wietnamie – jego położeniu geo-

graficznym, klimacie, florze i faunie, 

religii, kulturze i sztuce oraz o co-

dziennym życiu. Przygotowali dla nas 

bardzo interesującą prezentację mul-

timedialną. Przynieśli ponadto wiet-

namskie stroje, nakrycia głowy, ry-

sunki oraz ciastka i owoce.  Atrakcją 

pokazu był smok, który często towa-

rzyszy paradom podczas tradycyj-

nych świąt wietnamskich. 

Słuchając prelekcji naszych eg-

zotycznych gości, szczególnie zainte-

resowało mnie kilka informacji. Do-

wiedziałam się na przykład, że 

Wietnamczycy myją włosy miąższem  z kokosa i innych owoców i nie 

używają mydła w płynie ani szamponów. Sukienki szyte są najczęściej z 

jedwabiu i malowane w różne wzory. Pod sukienką kobiety noszą 

odpowiednio dobrane w kroju i w kolorze spodnie. Pod koniec spotkania 

mieliśmy okazję przebrać się w tradycyjne stroje wietnamskie oraz 

skosztować różnych potraw, takich jak sajgonki, longan, czyli „oczy smoka” 

oraz prażynki krewetkowe. 

Oglądaliśmy także podręczniki i książki, z jakich uczą się tamtejsze 

dzieci. Pan Trinh pisał na tablicy słowa wietnamskie i odczytywał je na głos. 

Okazuje się, że język wietnamski jest bardzo trudny dla Europejczyków ze 

względu na skomplikowaną dla nas wymowę. Ten sam wyraz, identycznie za-

pisany graficznie, ma w zależności od wymowy zupełnie inne znaczenie.   

Spotkanie bardzo mi się podobało, ponieważ dowiedziałam się wiele o 

tym kraju i o ludziach tam żyjących. Chciałabym, aby takie spotkania odby-

wały się w naszej szkole częściej. 

Magda Willim, klasa 5b 
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