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Od Redakcji 

 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny nu-
mer naszego czasopisma. Cały numer 
poświęcony jest rozmowom z ucznia-
mi, których poznaliśmy podczas wy-
mian, spotkań i projektów szkolnych.  

G. Sobków przeprowadziła rozmowę 
z uczniami z Francji, z liceum z  
Saverne i z uczennicą ze słowackiej 
szkoły. G. Berlińska opowie o szkole 
w Turcji i Syrii. Wywiady z licealist-
kami z Rumunii i Bułgarii przepro-
wadziła Z. Miszkurka, W. Rebizant 
zda relację z rozmowy z uczniem z 
naszego liceum, który uczęszczał do 
szkoły w Niemczech. 

 

Miłej lektury!  
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Szkoły na 
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Data wydania tego numeru nie jest 

przypadkowa. Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych ogłosiło 24 

stycznia Międzynarodowym Dniem 

Edukacji, w celu świętowania roli wy-

chowania na rzecz pokoju i rozwoju. 

Jako redakcja chcemy celebrować ten 

dzień, opowiadając Wam o naszych 

kolegach i koleżankach, których po-

znaliśmy podczas wymian, projektów i 

spotkań szkolnych. W sumie na nasze 

pytania odpowiedziała młodzież z sze-

ściu krajów, w łącznie ośmiu językach. 

Każdy artykuł zawiera tekst w języku 

polskim, angielskim lub niemieckim 

oraz w języku ojczystym ucznia.  

 

  
 

 
Poniżej znajdują się pytania, które zadaliśmy 
uczniom: 

 

1. Czy są u Ciebie w szkole klasy z profi-
lem? Jeśli tak, jakie są profile i jaki ty 
wybrałeś/wybrałaś? 

2. Jakich języków obcych uczysz się 
w szkole? 

3. Jak długo trwa zwyczajna przerwa w 
Twojej szkole i jak ją spędzasz? 

4. Jakich przedmiotów uczysz się w szko-
le? 

5. Jak długo trwa lekcja w Twojej szkole? 
Jak wygląda lekcja? Jak  Twoje zwy-
czajne lekcje? 

 

Szkoły na świecie 
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Szkoły na świecie  

- Francja, liceum 

w Saverne  
Gabriela Sobków, 2 ANP 

Przekazuję odpowiedzi od naszych kole-
gów z Francji – Louis, Arnaud, Nicolas, Ma-
rius, Manahen i Clément. Uczą się oni w 
Saverne w Alzacji w Lycée Général Lec-
lerc. Poznaliśmy ich na wycieczce, na któ-
rej zwiedzaliśmy Niemcy, Francję i Luk-
semburg (zdjęcia z wycieczki możecie zo-

baczyć w czerwcowo-wrześniowym nume-
rze). Zostaliśmy zaproszeni do ich szkoły, 
dzięki czemu mieliśmy możliwość zoba-

czenia jej od środka.  

W naszym liceum jest wiele różnych profili:  
jest sekcja europejska, w której uczy się du-
żo angielskiego i literatury angielskiej, sek-
cja Abibac* (której jesteśmy częścią), która 
jest skupiona na języku niemieckim i histo-
rii Niemiec.  

Istnieją „normalne” klasy, które nazywane 
są klasami ogólnymi, i w których uczy się 
większość uczniów (około 3/4).  

Ostatnią dużą sekcją jest STMG, w której pro-
gram jest lżejszy i skupiony na ekonomii.  

Wszyscy uczniowie są zobowiązani do nau-
ki języka niemieckiego i angielskiego jako 
części podstawy programowej, ale opcjonal-
nie możemy wybrać też hiszpański, łacinę 
i grecki (które są martwymi językami) lub 
zaawansowany angielski (LLCE).  

Poranna przerwa trwa 15 minut, a wieczorna 
10 minut.  

Nie dotyczy to wszystkich, ale osoby, które 
znam, grają na swoich smartfonach podczas 

przerw, ale osobiście rozmawiam lub po-
wtarzam notatki na wypadek kartkówki.  

Mam 8 różnych przedmiotów tygodniowo: 
niemiecki Abibac, historia Abibac, francu-
ski, matematyka, fizyka, nauki ścisłe, Emc, 
normalny angielski, LLCE (zaawansowany 
angielski), WF. Tutaj jest mój plan zajęć, 
czasami się on zmienia, kiedy nauczyciele 
są nieobecni lub chcą nadrobić zajęcia, ale 
zazwyczaj jest właśnie taki.  

Każda lekcja trwa 55 minut, ale często ma-
my łączone dwie lekcje i trwają one wtedy 
godzinę i 50 minut. Normalny dzień to śred-
nio 7 godzin zajęć. Maksymalnie mamy 9 
godzin (poniedziałek), a najmniej 4 godziny 
(środa). Mamy zadawane prace domowe na 
wieczór i mamy też często sprawdziany na 
zajęciach. Odrobienie pracy domowej zaj-
muje średnio 2 godziny.  

* Abibac to klasa dwujęzyczna niemiecka, po której 
uczniowie mogą zdać maturę niemiecką i francuską. 

 

I don’t really know what  you mean when you 
say « profile class » but there are many different 
kinds of classes in our high school: 

There is the euro section, where is studied  a lot 
of English and English literature, the abibac 
section (of which we are part of) which is more 
focused on German and German history. 

There are "normal" classes which are called 
general classes and the majority of students are 
in one (about 3/4). 

The last big section is the STMG in which the 
program is lighter and focused on economics. 
(They are well known to never work) 

All students are required to take German and 
English as a part of the core curriculum. But as 
an option we can choose Spanish, Greek and 
Latin (which is a dead language) or advanced 
English (LLCE) 

Morning break takes 15 minutes and evening 
break takes 10 minutes. This is not the case for 
everyone but people I know play on their 
smartphones during breaks, personally I chat or 
review despi in case, there is a test. 

I have 8 different subjects per week: German 
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Abibac, History Abibac, French, Maths, Physics, 
Science, Emc, Normal English, LLCE (advanced 
English), Sport. Here is my schedule, sometimes 
it changes when teachers are absent or want to 
make up a class but generally it is like this. 

Each class lasts 55 minutes, but we often have 
classes in packs of two, so 1 hour and 50 minutes 
of class time. A normal day contains on average 

7 hours of classes. At the maximum we have 9 
hours (Monday) and at the minimum 4 hours 
(Wednesday). We still have homework in the 
evening and frequent tests in all courses. The 
homework lasts about 2 hours per evening. 

Je ne sais pas vraiment 
ce que vous voulez dire 
par classe à profil mais il 
y a différents type de 
classes dans notre lycée. 
Il y a la section 
europeenne, qui étudie 
beaucoup l’anglais et la 
littérature anglaise, la 
section Abibac (dont 
nous faisons partie) qui 
est plus axée sur 
l’allemand et l’histoire 
en allemand. Il y a des 
classes « normales » qui 
sont appelées des classes 
générales et dans 
lesquelles la majorité des 
élèves sont (environ 3/4). 
La dernière section est la 
STMG dans laquelle le 
programme est allégé et 
axé sur l’économie. 

 

Tous les élèves sont obligés de suivre des 
cours d’allemand et d’anglais car ils sont dans 
le tronc commun. Mais en option nous 
pouvons choisir l’espagnol, le latin et le grec 

(qui sont des langues mortes) ou anglais 
poussé (LLCE) 

La pause du matin dure 15 minutes et celle du 
soir dure 10 minutes. Ce n’est pas le cas pour 
tout le monde, mais les gens que je connais 
jouent sur leurs smartphones pendant les 
pauses mais personnellement je discute avec 
des amis ou je révise mes devoirs dans le cas 
où, il y aurait un contrôle. 

 

Wejście do szkoły 

Patio szkoły 

Widok z okna szkoły 
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Sala lekcyjna 

Korytarz 

 J’ai 8 matières différentes par semaine: 
l’allemand Abibac, l’histoire Abibac, le 
français, les maths, la physique, 
l’enseignement scientifique, l’emc, l’anglais 
normal, la LLCE ( anglais plus poussé), le 
sport. Voici mon emploi du temps, parfois il 
change quand des professeurs sont absents 
ou qu’ils veulent rattraper un cours mais 
généralement il est comme ça. 

Chaque cours dure 55 minutes mais nous 
avons très souvent cours par paquet de deux 
donc 1h50 de cours. Une journée normale 
contient en moyenne 7 heures de cours. Au 
maximum nous avons 9 heures (lundi) et au 
minimum 4 heures (mercredi). Nous avons 
encore des devoirs le soir et des contrôles 
fréquents dans tous les cours. Les devoirs 
durent environ 2h par soir.  

Korytarz 
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Liceum mieści się w dwóch budynkach.  
Na zdjęciu widać starszą część. 

Spotkanie w auli 

Przed szkołą 

W sali gimnastycznej 
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Niemiecka szkoła 
Weronika Rebizant, 2 ANP 

Przeprowadziłam wywiad z Mikiem No-
wakowskim, który mieszkał w Niem-
czech przez 15 lat. Poznałam go na 
wycieczce szkolnej Niemcy-Francja-
Luksemburg. Mike uczęszcza do na-

szej szkoły od roku.  

  

Weronika Rebizant: Do jakich szkół uczęsz-
czałeś ? 

- Pierwsza szkoła, do której poszedłem, to 
była szkoła podstawowa. Po czterech latach 
poszedłem do szkoły ogólnokształcącej im. 
Bettine von Arnim. Szkoła ogólnokształcąca 
„BvA” była bardzo dużą szkołą. Mieliśmy 
nawet dwa boiska do piłki nożnej.  

 

 

- Co Ci się najbardziej podobało w niemiec-
kiej szkole ? 

Najbardziej podobało mi się to, że lekcje 
trwały maksymalnie do 15:20.  

- Czym się różni polska szkoła od niemiec-
kiej ? 

Niemieckie szkoły są trochę lepiej wyposa-
żone, na przykład posiadają one duże boiska 
do piłki nożnej.  

- Czy brakuje Ci czegoś w polskiej szkole?  

Tylko jedna mała rzecz: ciężko było mi się 
przyzwyczaić do tego, że lekcje trwają tu 
tylko 45 minut, a nie ponad godzinę.  

- Jak spędzałeś przerwy ?  

W liceum, po pierwszych dwóch godzinach 
mieliśmy 25-minutową przerwę. Po piątej 
godzinie mieliśmy przerwę, podczas której 
odrabialiśmy prace domowe.  

- Czy mieliście dni tematyczne ? (np. dzień 
niemiecki, francuski)  

Tak, raz w roku mieliśmy tydzień tematycz-
ny. W tym tygodniu poruszane były różne 
tematy, jak na przykład polityka.  

- Dziękuję za rozmowę.  
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Deutsche Schule 
Weronika Rebizant, 2 ANP 

 

Ich habe Mike Nowakowski 
interviewt, der 15 Jahre in 
Deutschland gelebt hat. Ich 
habe ihn auf einer Schulrei-
se zwischen Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg 
kennengelernt. Mike besucht 
unsere Schule seit einem 

Jahr. 

Weronika Rebizant: Welche 
Schulen hast du besucht?  

Die erste Schule, die ich besucht 
habe, war eine Grundschule. Nach 4 Jahren 
bin ich dann in die „Bettine von Arnim“  
Gesamtschule gegangen. Die BvA-
Gesamtschule war eine sehr große Schule. 
Wir hatten sogar 2 Fußballfelder.  

- Was hat dir an der deutschen Schule am 
besten gefallen? 

Mir hat es am meisten gefallen, dass wir 
max bis 15:20 Unterricht hatten.  

- Wie unterscheidet sich die polnische Schu-
le von der deutschen?  

 

 

Also die deutsche Schule ist ein bisschen 
besser ausgestattet, wie z.B. mit großen 
Fußballfeldern. 

- Vermisst du etwas in der polnischen Schu-
le? 

Nur eine kleine Sache: es war schwierig 
sich daran zu gewöhnen, dass die Unter-
richtsstunden hier nur 45 Minuten dauern 
und nicht über eine Stunde.  

- Wie hast du deine Pausen verbracht?  

Also in der Gesamtschule hatten wir 
nach den ersten zwei Stunden eine 25 
Minuten Pause. Nach der fünften  

Stunde hatten wir dann eine Pause, in 
der wir schnell die Hausaufgaben ge-
macht haben.  

- Gab es Thementage? (z.B. ein deut-
scher, französischer Tag)  

Ja, wir hatten einmal im Jahr eine The-
menwoche. In dieser wurden verschiede-
ne Themen, wie z.B. Politik, behandelt.  

- Vielen Dank für das Gespräch.  
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Moja szkoła -  

między Syrią, Tur-

cją a Niemcami 
Gabriela Berlińska, 2 ANP 

Hala jest uczennicą 10 klasy szkoły śred-
niej we Frankfurcie nad Odrą w Niem-
czech. Poznałyśmy ją na niemiecko-
polskim spotkaniu dziewcząt w Poczda-
mie. W swoim życiu uczęszczała do wielu 
szkół. Dzięki jej doświadczeniu dowiemy 
się paru ciekawych rzeczy o nauce w tu-

reckiej i syryjskiej szkole.  

Gabriela Berlińska: Czy są u Ciebie w szkole 
klasy z profilem? Jeśli tak, jakie są profile i 
jaki ty wybrałaś? 

Hala: W obu szkołach, w których się uczy-
łam nie ma czegoś takiego jak klasy z profi-
lem, pierwsze o tym słyszę.  

- Jakich języków obcych uczysz się w szkole? 

- W Syrii uczyłam się angielskiego i francu-
skiego, nauka tych języków jest obowiąz-
kiem. W Turcji obligatoryjny jest angielski i 
niemiecki, choć tylko w niektórych szkołach 
można się go uczyć. 

 

 

- Jak długo trwa zwyczajna przerwa w Two-
jej szkole i jak ją spędzasz? 

- W Syrii każda przerwa trwa 10 lub 15 mi-
nut. Podczas przerwy spędzam czas z moimi 
przyjaciółmi i jem śniadanie czy przekąskę 
na szybko. W Turcji przerwy trwają tyle sa-
mo, co w Syrii, ale jest jedna długa przerwa 
obiadowa w ciągu dnia. Trwa ona 1,5 godzi-
ny. Podczas takiej przerwy szłam do domu 
by zjeść obiad i trochę odpocząć.   

- Jakich przedmiotów uczysz się w szkole? 

- Angielski, niemiecki, matematyka, WF. 
Mam praktycznie takie same przedmioty jak 
wy, nie ma większej różnicy poza tym, że w 
Syrii uczyłam się arabskiego.  

- Jak długo trwa lekcja w Twojej szkole? Jak 
wyglądają Twoje zwyczajne zajęcia? 

- W Turcji lekcja trwa 40 minut, a w Syrii 45 
minut, dokładnie tak, jak w Niemczech. Lek-
cja wygląda tak, że nauczyciel zapisuje naj-
ważniejsze informacje na tablicy, my je 

przepisujemy i potem omawiamy to. Na in-
nych lekcjach, przykładowo na plastyce 
w Turcji malowaliśmy lub rysowaliśmy 
w przeznaczonej do tego sali. A w Syrii 
uprawialiśmy sport na zewnątrz. Nie było 
żadnej hali sportowej, tak jak jest tutaj w 
Niemczech. 

- Dziękuję za rozmowę. 

 

 

 

Uczniowie syryjskiej szkoły w każdy poniedziałek zbierają się na dziedzińcu szkolnym i odśpiewują wspólnie piosenkę.  
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Hala ist Schülerin der 10. Klasse an einer Schule in 
Frankfurt (Oder), Deutschland. Wir haben uns bei 
einem deutsch-polnischen Mädchentreffen in Pot-
sdam kennengelernt. Sie hat in ihrem Leben viele 
Schulen besucht. Sie war so nett uns einige inte-
ressante Sachen über das Lernen an türkischen 
und syrischen Schulen zu erzählen. 

 Gabriela Berlińska: Gibt es an deiner Schule 
Profilklassen? Wenn ja, welche Profile gibt 
es und für welches hast du dich entschieden?  

Hala: An bei-
den Schulen, 
an denen ich 
gelernt habe, 
gibt es keine 
Klassen mit 
Profil. Das 
höre ich jetzt 
zum ersten 
Mal.   

- Welche 
Fremdspra-
chen lernst du 
in der Schule?  

- In Syrien habe ich Englisch und Fran-
zösisch gelernt. Das Lernen dieser Sprachen 
war Pflicht. In der Türkei sind Englisch und 
Deutsch Pflichtfächer, obwohl nur einige 
Schulen Deutsch unterrichten.  

 - Wie lange ist die übliche Pause an deiner 
Schule und wie verbringst du sie?  

 - In Syrien dauerte jede Pause 10 bis 15 Mi-
nuten. In der Pause habe ich mich immer mit 
meinen Freunden getroffen und haben geme-
insam gefrühstückt. In der Türkei waren die 
Pausen gleich lang wie in Syrien, aber es gab 
eine zusätzliche lange Mittagspause. Sie dau-
erte 1,5 Stunden. Dann ging ich nach Hause, 
um zu Mittag zu essen und mich ein wenig 
auszuruhen.    

 - Wie viele Fächer hast du und welche sind 
das?  

 - Englisch, Deutsch, Mathe, Sport. Ich habe 
praktisch die gleichen Fächer wie du. Da gibt 
es keinen großen Unterschied. In Syrien 
lernte ich noch zusätzlich Arabisch.   

 - Wie lange dauert eine Unterrichtsstunde bei 
dir? Wie sieht eine Unterrichtsstunde aus?  

  

- In der Türkei dauert der Unterricht 40 
Minuten und in Syrien 45 Minuten, ge-
nauso wie in Deutschland. Im Unterricht 
schreiben die Lehrer meist die wichtig-
sten Informationen an die Tafel und die 
Schüler schreiben sie ab.  Danach spricht 
man darüber. In anderen Unter-
richtsstunden, zum Beispiel im Kunstun-
terricht in der Türkei, haben wir in ei-
nem speziellen Raum gemalt oder geze-

ichnet. In Syrien 
haben wir 
draußen Sport 
gemacht. Es gab 
keine Sporthalle, 
wie es sie hier in 
Deutschland 
gibt. 

- Vielen Dank für 
das Gespräch.  

 

هالة طالبة في الصف 
العاشر في مدرسة في فرانكفورت )أودر(، ألمانيا. وقد 
 التحقت بالعديد من المدارس في حياتها. بفضل

لطفهم، سنكتشف بعض األشياء المثيرة لالهتمام حول  
 التعلم في مدرسة تركية وسورية.  

  

جيجابايت: هل هناك فصول تعريف في مدرستك؟ إذا كان 
األمر كذلك، ما هي الملفات الشخصية الموجودة وأي منها 
 اخترت؟ 

  

حاء: في كلتا المدرستين اللتين درست فيهما، ال توجد 
 فصول ذات ملف شخصي، أسمعها للمرة األولى اآلن.  

  

جيجابايت: ما هي اللغات األجنبية التي تتعلمها في 
 المدرسة؟ 

  

حاء: في سوريا تعلمت اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، وتعلم 
هذه اللغات إلزامي. في تركيا، المواد اإللزامية اإلنجليزية 
واأللمانية، على الرغم من أن بعض المدارس فقط تعلم 
 اللغة األلمانية. 

  

جيجابايت: كم من الوقت هي االستراحة المعتادة في 
 مدرستك وكيف تنفقها؟ 
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دقيقة. خالل  01أو  01ح: في سوريا، تستمر كل استراحة 

فترة االستراحة، ألتقي بأصدقائي وأتناول اإلفطار أو أتناول 
وجبة خفيفة صغيرة. في تركيا، فترات الراحة هي نفسها 
كما هو الحال في سوريا، ولكن كان هناك استراحة غداء 

ساعة. ثم ذهبت إلى المنزل لتناول  0.1طويلة. استمر 
 الغداء والراحة قليال.   

  

 جيجابايت: كم عدد المواضيع التي لديك وما هي؟ 

  

ح: اإلنجليزية واأللمانية والرياضيات والرياضة. لدي 
عمليا نفس المواضيع التي لديك، ليس هناك فرق كبير إال 
 أنني درست اللغة العربية في سوريا.  

  

جيجابايت: إلى متى يدوم الدرس بالنسبة لك؟ كيف يبدو 
 الدرس؟ 

  

 01دقيقة وفي سوريا  01حاء: في تركيا تستمر الدروس 
دقيقة، تماما كما هو الحال في ألمانيا. يبدو أن الدرس يكتب 
أهم المعلومات على السبورة، ونكتبها ثم نناقشها. في 
دروس أخرى، على سبيل المثال في صف الفن في تركيا، 
رسمنا أو رسمنا في غرفة خاصة. وفي سوريا، قمنا 
بالرياضة في الخارج. لم تكن هناك قاعة رياضية، كما هو 
 الحال هنا في ألمانيا.

Hala, Almanya'nın Frankfurt (Oder) kentinde-
ki bir okulda 10. Hayatı boyunca birçok okula 
gitti. Nezaketleri sayesinde, bir Türk ve Suriye 
okulunda öğrenme hakkında bazı ilginç şey-
ler öğreneceğiz.   

 Gabriela Berlińska: Okulunuzda profil 
dersleri var mı? Eğer öyleyse, hangi 
profilleri ve hangilerini seçtiniz?  

 Hala: Okuduğum her iki okulda da profilli sınıf 
yok, ki bunu ilk kez duyuyorum.   

 - Okulda hangi yabancı dilleri öğre-
niyorsunuz?  

  

 

 

Suriye'de İngilizce ve Fransızca öğren-
dim, bu dilleri öğrenmek zorunludur. 
Türkiye'de İngilizce ve Almanca zorunlu 
konular, sadece bazı okullarda Almanca 
öğretilse de.  

- Okulunuzda her zamanki mola ne kadardır 
ve nasıl harcarsınız?  

Suriye'de her mola 10-15 dakika sürer. Mola 
sırasında arkadaşlarımla buluşup kahvaltı yapıyo-
rum ya da küçük bir atıştırmalık yiyorum. 
Türkiye'de molalar Suriye'dekiyle aynı ama uzun 
bir öğle yemeği molası vardı. 1,5 saat sürdü. Sonra 
öğle yemeği yemek ve biraz dinlenmek için eve 
gittim.    

 - Kaç konunuz var ve bunlar nelerdir?  

 - İngilizce, Almanca, Matematik, Spor. 
Pratikte sizinle aynı konulara sahibim, 
Suriye'de Arapça eğitimim dışında pek 
bir fark yok.   

 - Bir ders sizin için ne kadar sürer? 
Ders neye benziyor?  

 - Türkiye'de dersler tıpkı Almanya'da 
olduğu gibi 40 dakika, Suriye'de ise 45 
dakika sürüyor. Ders, öğretmen tahtada-
ki en önemli bilgileri yazıyor gibi 
görünüyor, biz bunu yazıyoruz ve sonra 
tartışıyoruz. Diğer derslerde, örneğin 
Türkiye'de sanat dersinde, özel bir odada 
resim yaptık veya çizdik. Suriye'de de 
dışarıda spor yaptık. Almanya'da olduğu 
gibi spor salonu yoktu. 

 

 

 

 

 

 

 

Klasa Hali 
ostatniego dnia 
szkoły w roku 
szkolnym. Na 
zdjęciu na ław-
ce i w rękach 
chłopca widzi-
my słodycze dla 
klasy na 
“poczęstunek” 
na dobry począ-
tek wakacji. 
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 Szkoła w Rumu-

nii widziana 

z Krajowej 
Zuzanna Miszkurka, 2 ANP 

Przeprowadziłam wywiad z moją znajo-
mą, Cătăliną. Pochodzi z Krajowej 
w Rumunii. Poznałam ją na niemiec-
kim projekcie online, wolontariuszy 
z programu Freiwilligendienst Kultu-
rweit. Uczęszcza do Colegiul Național 

„Elena Cuza”.  

 

Zuzanna Misz-
kurka: Czy są u 
Ciebie w szkole 
klasy z profilem? 
Jeśli tak, jakie są 
profile i jakie ty 
wybrałaś? 

Tak, w Rumunii 
istnieje tylko 
system profili. 
Do części realnej 
należą: profil 
matematyczny/ 
informatyczny 
oraz profil nauk 
przyrodniczych. 
Oba mogą być 
również intensywnie uczone w różnych ję-
zykach obcych. Wybrałam profil nauk przy-
rodniczych z intensywnym językiem nie-
mieckim.  

- Jakich języków obcych uczysz się w szko-
le?  

Głównie uczę się niemieckiego a drugorzęd-
nie angielskiego.  

- Jak długo trwa zwyczajna przerwa w Two-
jej szkole i jak ją spędzasz? 

Mamy zasadniczo 10 minutową przerwę.  
W tym czasie mogę zjeść lub kupić coś do 
jedzenia, spacerować po szkolnym podwór-
ku, rozmawiać z kolegami z klasy lub od 
czasu do czasu przygotować się do następ-
nych zajęć.  

- Jak dużo masz przedmiotów i jakie to są?  

 

Mam około 13 przedmiotów i są to: mate-
matyka, rumuński, biologia, chemia, religia, 
informatyka, historia, geografia, fizyka, fi-
lozofia, angielski, niemiecki i WF.  

- Jak długo trwa u Ciebie lekcja? Jak wy-
gląda lekcja?  

Zwykle lekcja trwa 50 minut. W tym czasie 
nauczyciel może nas sprawdzić, skontrolo-
wać pracę domową lub wyjaśnić nowy te-
mat. Czasem musimy również przygotować 
projekt lub prezentację z innymi kolegami z 
klasy.  

 

 

 

Ich habe meine 
Bekannte, Cătăli-
na interviewt. Sie 
kommt aus Cra-
iova in Rumänien. 
Ich habe sie bei 
einem deutschen 
Online-Projekt der 
Freiwilligen aus 
dem Programm 
Freiwilligendienst 
Kulturweit ken-
nengelernt. Sie 
besucht das Cole-
g i u l  N a ț i o n a l 

„Elena Cuza”. 

 

Zuzanna Miszkurka: Gibt es in deiner Schu-
le Klassen mit Profil? Wenn ja, welche Pro-
file gibt es und welches hast du gewählt?  

Ja, es gibt in Rumänien nur das Profilesys-
tem. Dieses System wird auf 2 Arten geteilt: 
humanistisch und real. Zu dem humanisti-
schen Teil gehören: die Philologie und die 
Philologie in verschiedenen Fremdsprachen 
wie Deutsch, Französisch und Englisch und 
den Gesellschaftswissenschaften.  Zu dem 
realen Teil gehören: das Mathe-/Informatik-
Profil und die Naturwissenschaften. Die bei-
den können auch auf verschiedenen Fremd-
sprachen intensiv studiert werden. Ich habe 
das Naturwissenschaft-Profil mit Deutsch 
intensiv gewählt. 

- Welche Fremdsprachen lernst du in der 
Schule?  
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Ich lerne hauptsächlich Deutsch und ne-
bensächlich Englisch.  

- Wie lange dauert eine gewöhnliche Pause 
in deiner Schule und wie verbringst du sie?  

Wir haben grundsätzlich 10 Minuten Pause. 
In dieser Zeit kann ich essen oder etwas zu 
essen kaufen, auf dem Schulhof spazieren 
gehen, mich mit meinen Klassenkameraden 
unterhalten oder mich ab und zu für den 
nächsten Unterricht vorbereiten.  

- Wie viele Fächer hast du und welche sind 
es?  

Ich habe rund 13 Fächer und das sind: Mathe, 
Rumänisch, Biologie, Chemie, Religion, Infor-
matik, Geschichte, Geographie, Physik, Philo-
sophie, Englisch, Deutsch und Sport.  

- Wie lange dauert eine Unterrichtsstunde bei 
dir? Wie sieht der Unterricht aus? 

Normalerweise dauert der Unterricht 50 Minu-
ten. In dieser Zeit kann uns der Lehrer über-
prüfen, die Hausaufgabe kontrollieren oder ein 
neues Thema erklären. Manchmal müssen wir 
auch ein Projekt oder eine Präsentation mit ande-
ren Mitschülern vorbereiten. 

 

I-am luat un interviu unei prietene de-ale me-
le, Cătălina. Este originară din Craiova, în 
România. Am cunoscut-o în cadrul unui 
proiect german de voluntariat online din ca-
drul programului Freiwilligendienst Kulturweit. 
Urmează cursurile Colegiului Național "Elena 

Cuza". 

Zuzanna Miszkurka: Există clase cu profil în școala 
dumneavoastră? Dacă da, ce profiluri există și pe 
care l-ați ales? 

 

 

 

 

 

Cătălina: Da, in Romania exista doar sistemul de pro-
fil. Acest sistem este format din 2 parti: parte umana 
si parte reala. Filologia si filologia in diferite limbi 
straine ca: germana, franceza si engleza si stiintele 
sociale apartin partii umaniste. Profilul Matematica-
Informatica si cel de stiinte ale naturii apartin partii 
reale si pot fi studiate impreuna cu o limba straina. Eu 
am ales Stiinte ale naturii cu intensiv Germana. 

- Care sunt limbile străine pe care le învățați la 
școală? 

Invat in principal germana si secundar engleza. 

- Cât de lungă este o pauză normală la școala ta 
și cât timp o petreci? 

Avem in principiu pauze de 10 minute. In acest timp 
pot sa mananc sau sa mi cumpar ceva de mancare, pot 
sa merg sa ma plimb in curtea scolii, pot sa discut cu 
colegii sau uneori sa ma pregatesc pentru urmatoarea 
ora. 

- Câte materii aveți și care sunt acestea? 

Am aproximativ 13 materii: matematica, romana, 
biologie, chimie, religie, istorie, geografie, infor-
matica, fizica, filosofie, engleza, germana si 
sport. 

- Cât durează o lecție cu dumneavoastră? Cum 
arată lecțiile? 

In mod normal o ora de curs dureaza 50 de minu-
te. In acest timp profesorul poate sa ne ascute, sa 
ne controleze tema, sa predea o lectie sau uneori 
trebuie sa pregatim un proiect sau o prezentare 
cu alti colegi. 
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Moje liceum -

szkoła w Sofii 
Zuzanna Miszkurka, 2 ANP 

Moja znajoma Gergana z Bułgarii  również wzięła 
udział w wywiadzie. Pochodzi z Sofii i poznałyśmy 
się na Pädagogischer Austauschdienst (PAD). 
Uczęszcza do 35. SEU "Dobri Vojnikov".  

Zuzanna Miszkurka: Czy są u Ciebie w szkole 
klasy z profilem? Jeśli tak, jakie są profile i jaki 
ty wybrałaś? 

Gergana: Tak, wszyscy uczniowie od klasy 11 
mogą wybrać dwa przedmioty, które są we 
wspólnym profilu. 

Możliwości to: matematyka i IT, biologia 
i chemia, bułgarski i historia, filozofia i historia 
oraz bułgarski i filozofia. Ja wybrałam filozofię i 
historię.  

- Jakich języków obcych uczysz się w szkole?  

Uczę się niemieckiego i rosyjskiego, ale w mojej 
szkole można też uczyć się francuskiego. 

- Jak długo trwa zwyczajna przerwa w Twojej 
szkole i jak ją spędzasz? 

Przerwy trwają 10 minut. Najczęściej zostaję w 
sali z moimi przyjaciółmi i rozmawiamy ze sobą.  

- Jak dużo masz przedmiotów i jakie to są?  

Mam niemiecki, rosyjski, filozofię, historię, ma-
tematykę, bułgarski, literaturę, WF oraz edukację 
obywatelską, a więc 9 przedmiotów. 

- Jak długo trwa u Ciebie lekcja? Jak wygląda 
lekcja?  

Lekcja trwa 40 minut. Zazwyczaj nauczyciel 
prowadzi zajęcia, a uczniowie robią notatki lub 
przeprowadzamy wspólnie rozmowę. Czasem 
nauczyciel również nas sprawdza.  

 

Meine Bekannte Gergana aus Bulgarien 
hat auch am Interview teilgenommen. Sie 
kommst aus Sofia und wir haben uns über 
den Pädagogischen Austauschdienst 
(PAD) kennengelernt. Sie besucht das 35. 

SEU "Dobri Vojnikov".  

Zuzanna Miszkurka: Gibt es in deiner Schule 
Klassen mit Profil? Wenn ja, welche Profile gibt 
es und welches hast du gewählt? 

Gergana: Ja, alle Schüler ab der 11-ten Klasse 
können zwei Fächer, die in einem gemeinsamen 
Profil sind, auswählen. Die Möglichkeiten sind:  

 

 

 

Mathe und IT, Biologie und Chemie, Bulgarisch 
und Geschichte, Philosophie und Geschichte und 
Bulgarisch und Philosophie. Ich habe Philo-
sophie und Geschichte ausgewählt. 

- Welche Fremdsprachen lernst du in der Schu-
le?  

Ich lerne Deutsch und Russisch, aber an meiner 
Schule kann man auch Französisch lernen. 

- Wie lange dauert eine gewöhnliche Pause in 
deiner Schule und wie verbringst du sie? 

Die Pausen dauern 10 Minuten. Meistens bleibe 
ich mit meinen Freunden im Klassenraum und 
wir unterhalten uns miteinander. 

- Wie viele Fächer hast du und welche sind 
es?  

Ich habe Deutsch, Russisch, Philosophie, 
Geschichte, Mathe, Bulgarisch, Literatur, 
Sport und Bürgerausbildung, also 9 Fächer.  

- Wie lange dauert eine Unterrichtsstunde 
bei dir? Wie sieht der Unterricht aus? 

Ein Unterricht dauert 40 Minuten. Norma-
lerweise unterrichtet der Lehrer und die 
Schüler schreiben mit oder wir führen ge-
meinsam eine Diskussion. Manchmal prüft 
uns der Lehrer auch.  

В интервюто участва и моята приятелка 
Гергана от България. Тя е от София и се 
з а п о з н а х м е  ч р е з  С л у ж б а т а  з а 
педагогически обмен (PAD). Участва в 35-
ия СЕУ "Добри Войников". 

Zuzanna Miszkurka: Има ли класове с 
профил във вашето училище? Ако да, кои 
профили има и кой избрахте?  

Гергана: Да, всички ученици от 11ти клас 
и по-големи могат да си изберат 
предмети, които представляват един 
профил. Възможностите са: математика и 
ИТ, биология и химия, български и 
история, философия и история и 
български и философия. Аз избрах 
философия и история. 
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- Кои чужди езици изучавате в училище? 

Уча немски и руски, но в училището има 
и френски. 

- Колко дълго е нормалното междучасие 
във вашето училище и как го 
прекарвате? 

Продължават 10 минути и по принцип 
оставам в класната стая с приятелите си и си 
говоря с тях. 

- Колко предмета имате и какви са те? 

Немски, руски, философия, история, 
математика, български и литература и 
физическо възпитание и гражданско 
образование, тоест 9 предмета. 

- Колко време трае един урок при вас? Как 
изглеждат уроците? 

Един час продължава 40 минути, обикновено 
учителят преподава, а учениците си записват 
какво казва той/тя, също така учителят 
изпитва учениците или всички заедно 
провеждаме дискусия. 
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Szkoła na Słowacji   
Gabriela Sobków, 2 ANP 

Veronika jest nastolatką ze Słowacji. 
Poznałam ją podczas spotkań zorga-
nizowanych dla młodzieży uczącej 
się niemieckiego przez wolontariuszy 

z Europy.  

 

Szkoła średnia na Słowacji jest podobna 
do gimnazjum i jest dla uczniów, którzy 
nie wiedzą jeszcze, jaki zawód chcą wy-
konywać w przyszłości. Następnie mamy 
tak zwane technika. Celem tych szkół jest 
nauka zawodu, np. elektryka lub ekonomi-
sty/księgowego. Mamy też tak zwaną 
"szkołę hotelarską", w której uczniowie 
uczą się na przykład zawodu kelnera, a 
także prowadzenia własnego hotelu.   

W gimnazjum (w każdym gimnazjum jest 
inaczej) mamy na przykład klasy dwuję-
zyczne. W ostatnich latach mieliśmy rów-
nież klasy matematyczne lub klasy, w któ-
rych uczniowie uczyli się więcej języka 
angielskiego, ale nie są to klasy dwuję-
zyczne. Mamy też zajęcia z informatyki.  

Najczęściej uczymy się angielskiego, nie-
mieckiego, rosyjskiego albo hiszpańskie-
go. W wielu szkołach jest też francuski. 
W niektórych liceach uczniowie mogą na-
wet uczyć się japońskiego i koreańskiego, 
ale jest to bardzo niespotykane i rzadkie.  

Zazwyczaj nasza przerwa trwa 10 minut, 
ale mamy też 5 minutową przerwę po 
pierwszej godzinie i 20 minutową przerwę 
po trzeciej godzinie.  

W szkole uczymy się chemii, angielskie-
go, słowackiego. W trzeciej i czwartej  

 

klasie mamy również przedmioty, które 
możemy sami wybrać. Ja wybrałam na 
przykład angielski ekonomiczny i obywa-
telski, matematykę, biologię, niemiecki, 
informatykę, fizykę. Oprócz tych przed-
miotów, mam WOS, WF, historię, geogra-
fię, sztukę i kulturę (to przedmiot na któ-
rym uczymy się o sztuce i kulturze).  

Lekcja trwa 45 minut i zazwyczaj robimy 
notatki, a nasz nauczyciel wyjaśnia nam te-
mat. Mamy też zajęcia interaktywne, na któ-
rych dużo dyskutujemy i rozmawiamy, na 

przykład na przedmiotach, takich jak angiel-
ski, WOS lub historia.  

Die Mittelschule in der Slowakei ist 
ähnlich wie ein Gymnasium und ist für 
Schüler, die noch nicht wissen, wel-
chen Beruf sie später ausüben wollen. 
Wir haben auch sogenannte Fachschu-
len. Das Ziel dieser Schulen ist das Er-
lernen eines Berufes, wie zum Beispiel 
Elektriker oder Wirtschaftler/ Rech-
nungsführer. Außerdem haben wir 
eine sogenannte ''Hotelschule'', in der 
die Schüler zum Beispiel lernen, Kell-
ner zu werden und auch ihr eigenes 

Hotel zu führen.   

 

In einem Gymnasium wiederum (es ist 
auch unterschiedlich für jedes Gymna-
sium) haben wir zum Beispiel bilinguale 
Klassen. Die letzten Jahre hatten wir an 
unserem Gymnasium z.B. auch mathema-
tische Klassen oder Klassen, wo die 
Schüler mehr Englisch lernen. Diese 
Klasse ist aber keine bilinguale Klasse. 
Des Weiteren haben wir auch Informatik-
klassen.  

Am meisten lernen wir Englisch, Deutsch, 
Russisch oder auch Spanisch. An vielen  
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Schulen gibt es aber auch Französisch. An 
manchen Schulen können die Schüler so-
gar Japanisch und Koreanisch lernen, das 
ist aber sehr außergewöhnlich und selten.  

Gewöhnlich dauert unsere Pause 10 Minu-
ten, jedoch haben wir auch nach der er-
sten Stunde eine 5 Minuten Pause und 
nach der dritten Stunde eine Pause, die 20 
Minuten lang ist.  

Ich habe Chemie, Englisch und Slowa-
kisch. In der dritten und vierten Klasse 
haben wir auch Fächer, die wir auswählen 
können. Ich habe zum Beispiel wirtscha-
ftliche Englisch- und Bürgerkunde, Ma-
thematik, Biologie, Deutsch, Informatik 
und Physik gewählt. Zusätzlich zu diesen 
Fächern habe ich dann noch die re-
gelmäßige Bürgerkunde, Sport, Geschich-
te, Erdkunde, Kunst und Kultur.  

Die Unterrichtsstunde bei mir dauert 45 
Minuten und es sieht so aus, dass wir mei-
stens eine Glosse (Kommentar) schreiben 
und unser Lehrer uns den Lehrstoff er-
klärt. Jedoch wir haben auch interaktive 
Stunden, in denen wir viel diskutieren, 
zum Beispiel in Fächern wie Englisch - 
und Bürgerkunde oder auch in Geschichte.  

 

 

 

 

 

 

Alebo potom na Gymnáziu (na 
každom gymnáziu je to ale iné) ma-
me napríklad aj bilingválne triedy. 
Posledné roky máme na našom 
Gymnáziu napríklad matematické 
alebo informatické triedy, alebo trie-
dy kde majú žiaci viac angličtiny, ale 

nie sú to bilingválne triedy  

Najčastejšie sa učíme angličtinu, nemči-
nu, ruštinu alebo španielčinu. Ale na veľa 
školách majú napríklad aj francúzštinu. 
Ďalej sa na niektorých školách vyučuje aj 
kórejčina alebo japončina, ale to bohužiaľ 
nie je bežné, skôr nezvyčajné.  

Prestávky bežne trvajú 10 minút, ale po 
prvej hodine máme 5 minútovú prestávku 
a po tretej 20 minútovú  

Predmety sú chémia, angličtina, slovenči-
na, tiež mame v treťom a štvrtom ročníku 
voliteľné predmety (ja mam obchodnú an-
gličtinu a občiansku náuku), matematika, 
biológia, nemčina (alebo iný jazyk), in-
formatika, fyzika, potom normálna 
občianska náuka, telesná a športová 
výchova, dejepis, geografia, umenie a 
kultúra (to je jeden predmet :D)  

Vyučovacia hodina trvá 45 minút a vyzerá 
tak, že učiteľ vysvetľuje učivo a my si 
píšeme poznámky (nič zaujímavé) ale tiež 
mame interaktívne hodiny, kde napríklad 
diskutujeme a robíme rôzne aktivity, 
väčšinou sú to napríklad angličtina, 
občianska náuka alebo dejepis, alebo na 
chémii robíme občas pokusy, taktiež na 
biológii alebo chemii.  
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