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 21370334 
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Dan l-aħħar iltqajt ma’ sett ritratti tal-ewwel studenti li kienu daħlu fl-Iskola Nazzjonali 

tal-Isport. Kemm kibru llum il-ġurnata. Uħud diġà għalqu ħmistax–il sena. Kif jgħaddi     

ż-żmien! L-isfidi li rajna dak iż-żmien, hekk kif wellidna skola b’sistema ta’ koedukazzjoni 

u b’kunċett għalkollox ġdid lejn karriera doppja għal dawn l-atleti t’għada, illum huma 

kemxejn differenti. 

Meta nitkellem mal-kollegi tiegħi dwar dawn l-istess studenti, illum ta’ 14 jew                

15–il sena, spiss niddiskutu dwar il-fraġilità fil-ħbiberiji u fir-relazzjonijiet bejniethom 

hekk kif anke jinbtu ċertu ġibdiet. Nitkellmu dwar kif iħarsu lejn is-sesswalità, kif jużaw 

il-mezzi soċjali u dwar l-attività ferm aktar impenjattiva biex dawn l-istudenti jlaħħqu              

mal-intensità miżjuda fl-istudju u t-taħriġ sportiv. Ninsabu konxji wkoll mir-relazzjonijiet 

aktar komplessi li jiżviluppaw mal-ġenituri tagħhom.  

Quddiem dawn l-isfidi, għax jien ma nsejħilhomx problemi, aħna nisħqu ħafna dwar       

l-importanza tar-rispett, li nibżgħu għal xulxin u napprezzaw is-sbuħija tal-persuna minn 

ġewwa. Hemm bżonn inkunu xi ftit flessibbli u nimmodifikaw, skont il-ħtiġijiet 

individwali u kif ukoll it-taħriġ sportiv wara l-ħin tal-iskola. Huwa żmien fejn tikber          

l-importanza ta’ kif, meta u x’qed jieklu dawn l-istudenti. Għandha tiżdied l-enfasi ta’ 

biżżejjed irqad u anqas ħin fuq logħob teknoloġiku. Fuq kollox, il-bżonn ta’ aktar 

awtodixxiplina biex tabilħaqq dawn l-istudenti jilħqu l-objettivi tagħhom lejn suċċess, 

kemm fl-isport u kif ukoll fl-istudji tagħhom. Madankollu naħseb li l-aktar importanti 

huwa li nisimgħuhom aktar. Żgur li jekk nifhmu dak li għaddejjin minnu, nistgħu 

verament ngħinuhom aħjar quddiem l-opportunitajiet u l-isfidi li għandhom 

quddiemhom. Ma nistgħux inħalluhom jaqtgħu qalbhom. Il-futur jipprometti.  
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L-Espożizzjoni tal-Karrieri 
Din is-sena l-istudenti kollha tar-rabà sena ngħataw l-opportunità illi jieħdu sehem fl-Espożizzjoni 

tal-Karrieri. 

Matul il-ġimgħa ta’ bejn is-7 u l-11 ta’ Diċembru 2015, l-istudenti ġew 

imqassma f’diversi postijiet tax-xogħol skont l-għażla 

tagħhom. Barra milli setgħu josservaw x’toffri d-dinja 

tax-xogħol, ħafna mill-istudenti, kellhom l-opportunità illi jagħtu sehemhom 

billi jmiddu jdejhom għax-xogħol. 

Flimkien mal-Għalliema tal-Guidance, diversi għalliema 

oħra (fuq bażi volontarja) offrew illi jżuru l-istudenti fuq il-postijiet tax-xogħol, 

jiddiskutu magħhom din l-esperjenza u jgħinuhom              

fid-diffikultajiet illi setgħu kienu għaddejjin minnhom. 

Magħhom ingħaqdu wkoll l-Career Advisor tal-Kulleġġ Santa 

Klara u l-Career Guidance Teachers tad-Dipartiment. 

Bla dubju, għal ħafna studenti, din l-esperjenza kienet waħda pożittiva u li għenithom jifhmu 

aħjar, x’toffri d-dinja tax-xogħol, x’ħiliet speċifiċi u x’taħriġ/ kwalifiki edukattivi 

huma meħtieġa, kif taħdem l-istruttura tad-dipartiment/sezzjoni fejn 

kienu qed jagħmlu din l-esperjenza u fuq kollox jaraw id-diversi 

karrieri offruti, fost oħrajn.  

Qabel ma bdiet din l-esperjenza, l-istudenti ġew imħeġġa jagħmlu 

kuntatt ma’ min iħaddem jew il-persuna responsabbli sabiex 

jippreżentaw lihom infushom u jiddiskutu l-ħinijiet. Ħafna mill-istudenti marru 

qabel jew għamlu użu mill-internet sabiex jiksbu tagħrif dwar fejn jinsab il-post u għaldaqstant 

ħasbu huma għat-trasport. 

Fl-1 ta’ Diċembru 2015 saret laqgħa għall-ġenituri ta’ dawn l-istudenti sabiex 

jingħataw it-tagħrif kollu meħtieġ. Nixtiequ nieħdu din                        

l-opportunità sabiex nirringrazzjaw lill-ġenituri għaliex kienu ta’ 

għajnuna kbira sabiex din l-esperjenza setgħet tħalli l-frott tagħha. 

Fl-aħħar ta’ din l-esperjenza, min iħaddem jew dawk responsabbli 

ġew mitluba jiktbu l-kummenti tagħhom dwar l-istudenti. Dawn          

il-kummenti kienu pożittivi u ta kuraġġ għal kull min għamel parti  

       minn din l-esperjenza.   

 L-Għalliema tal-Guidance 

 Sa. Marisa Vassallo Sciberras u  Sur Genz Dapi 



3 

 

L-Għażla tas-Suġġetti 

Bħalissa l-istudenti tat-tieni sena qed jaħsbu sabiex jagħmlu l-għażla tas-suġġetti. Sabiex wieħed 

jagħmel għażla tajba, irid l-ewwel nett jinforma ruħu u jesplora l-possibbiltajiet kollha. Għal dan    

il-għan, l-għalliema tal-Guidance organizzaw żewġ attivitajiet illi fihom ingħata tagħrif dwar            

is-suġġetti offruti. 

L-ewwel attività saret għall-istudenti waħedhom, nhar il-Ħamis u l-Ġimgħa 25 u 26 ta’ Frar 2016. 

Waqt dawn il-laqgħat, l-għalliema tas-suġġetti offruti, tkellmu dwar il-kontenut, il-ħiliet li wieħed 

għandu jkollu sabiex  jista’ jagħżel is-suġġett u x’opportunitajiet ta’ karrieri jista’ wieħed ikollu       

’l quddiem. L-istudenti wrew interess kbir u ta’ dan nirringrazzjawhom. Wara l-preżentazzjonijiet 

intwera vidjow qasir bl-isem ta’ Subjects Matter. 

It-tieni attività saret nhar l-Erbgħa 2 ta’ Marzu 2016.  Għal din il-laqgħa ġew mistiedna l-ġenituri 

tal-istudenti, l-għalliema tas-suġġetti, Sa. Anna Zarb li hija Support Teacher tad-Disinn u                   

t-Teknoloġija u l-Career Advisors tal-kulleġġ Santa Klara, Sa. Veronique Vella Muskat u s-Sur Bjorn 

Spiteri. Il-laqgħa bdiet b’diskors qasir mill-kap tal-iskola, wara saret preżentazzjoni dwar kif 

għandha ssir l-għażla, dwar kif għandha timtela l-applikazzjoni u ngħatat id-data sa meta                  

l-istudenti jistgħu jrodduha lura. Lejn l-aħħar ta’din il-laqgħa, il-Career Advisors kellmu lill-ġenituri 

dwar ir-rwol tagħhom u s-servizzi illi huma joffru lill-istudenti.  

Wara l-laqgħa, il-ġenituri flimkien ma’ wliedhom ġew mistiedna sabiex  iduru l-klassijiet u jkellmu 

lil dawk l-għalliema tas-suġġetti illi binhom/binthom xtaqu jagħżlu. L-għan kien li dawn jiltaqgħu 

mal-għalliema, jistaqsuhom xi mistoqsijiet u jiksbu aktar tagħrif dwar is-suġġett. L-attendenza      

tal-ġenituri kienet waħda numeruża. 

 

         L-Għalliema tal-Guidance 

         Sa. Marisa Vassallo Sciberras 

         Sur. Genz Dapi 
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Il-Milied fl-Iskola Tagħna 

Diċembru huwa x-xahar fejn wieħed jiftakar fil-festa tant speċjali              

tal-Milied.  Xejn inqas ma jsir fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport.  Minn kmieni 

bdejna nippreparaw għall-Christmas Market, fejn is-suġġetti tal-lingwi, 

jiġifieri, il-Malti, l-Ingliż, it-Taljan, il-Franċiż, il-Ġermaniż u l-Ispanjol 

ħejjew mejda marbuta ma’ ikel tradizzjonali ta’ kull lingwa.   

It-Tnejn, 14 ta’ Diċembru 2015, kienet                 

il-ġurnata ddedikata għall-Malti, l-Ingliż u            

l-Ġermaniż.  L-għalliema tal-Malti biegħu            

l-qagħaq tal-għasel, l-għalliema tal-Ingliż biegħu l-mince pies u l-muffins, filwaqt 

li l-għalliema tal-Ġermaniż biegħet ikel tipiku 

Ġermaniż assoċjat mal-Milied bħal Stollen, 

Lebkuchen u Marzipan chocolates.  Il-Ħamis, 17 

ta’ Diċembru 2015, l-għalliema tal-Franċiż 

biegħet Bûche de Noël; ħelu tipiku Franċiż, l-għalliema tal-Ispanjol 

biegħet it-turrόn, filwaqt li l-għalliema tat-Taljan biegħu l-Panettone; ħelu 

assoċjat ma’ żmien il-Milied.  L-istudenti attendew bi ħġarhom għal din     l

-attività fejn xtraw ħelu tipiku marbut ma’ żmien il-Milied minn pajjiżi 

differenti.  

Il-Ġimgħa, 18 ta’ Diċembru 2015, l-istudenti tal-ewwel u t-tieni sena marru sal-Millenium Chapel.  Wara, 

baqgħu sejrin jipprattikaw il-bowling, fejn flimkien setgħu jilagħbu u jieħdu gost. L-istudenti tat-tielet u r-

raba’ sena marru ċ-ċinema fejn raw film mimli azzjoni u avventura.  Wara l-istudenti kollha reġgħu ltaqgħu 

l-iskola u grupp ta’ għalliema ppreparawlhom tipi ta’ pizez differenti u kielu flimkien.  Din il-ġurnata 

għenet lill-istudenti biex jitkellmu u jsiru jafu aktar lil xulxin       mill-qrib.   

It-Tnejn, 21 ta’ Diċembru, 2015, l-istudenti kellhom l-opportunità li 

jesponu t-talenti tagħhom fit-Talent Show organizzata mill-iskola.  Fost      

it-talenti li wrew kien hemm min daqq id-drums u l-vjolin, kantaw u żifnu 

bħala grupp.   Wara din l-attività, l-istudenti ta’ kull sena partikolari, 

kellhom jilagħbu tipi ta’ sports differenti, kemm flimkien u kif ukoll kontra  

l-għalliema tagħhom.   

Bla dubju ta’ xejn, l-aħħar ġurnata        

tal-iskola kienet waħda differenti       

mir-rutina, fejn l-istudenti setgħu 

jilbsu ilbies każwali u jgawdu l-

attivitajiet marbuta apposta ma’ dan il

-jum.  Fost l-attivitajiet li ġew organizzati kien hemm diskow u  

kif ukoll ġew servuti b’ikel sustanzjuż.  B’dan il-mod, intemmet is-sena skolastika 2015,  

bid-divertiment u briju, imma fuq kollox magħqudin flimkien.  

 

    Sa. Vanya Cauchi 

              Għalliema tal-Malti 
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Esperjenza ta’ kampeġġ għall-istudenti tat-tieni sena 

Kien f’Lulju tas-sena li għaddiet li oriġinat l-idea li jiġi organizzat kampeġġ għall-istudenti tat-tieni 

sena.  Mill-ewwel beda x-xogħol ta’ preparazzjoni, fejn l-iskola sabet  l-għajnuna tas-Surġent Mark 

Camilleri u l-mara tiegħu Carmen, li minbarra li huma l-ġenituri ta’ 

wieħed mill-istudenti, huma wkoll esperti f’dan il-qasam.  Dan il-

kampeġġ sar f’għalqa fid-Dwejra, limiti tal-Imġarr.  Din l-għalqa ġiet 

mogħtija lilna mingħajr ebda kera mis-Sinjura Louise Sant Manduca.  

Aħna ridna li din l-esperjenza tkun waħda unika għat-tfal tagħna u allura 

ħsibna li nsibu tined li minnhom stess joħolqu avventura.  Dan kollu kien 

grazzi           għall-ħanut Surplus 

Adventure tal-Mosta li tana dawn it-tined b’xejn u pprovda wkoll  

l-imwejjed u                  l-bankijiet.  Joe Bonnici & Sons ta’ 

Burmarrad tawna l-mobile toilets u matul  il-jumejn   tal-kamp, 

ġew minn jeddhom inaddfu dawn it-toilets.  Kull student u 

studenta ngħataw flokk ta’ tifkira u dawn saru ġentilment minn 

Kompakt Trading ta’ Ħal Qormi.  Biex noffru l-aqwa sigurtà lill-

istudenti tagħna,  l-kumpanija Alberta tatna wkoll fire extinguishers u fire blankets. Il-

Mediterranean Ceramics għamlulna wkoll tifkira li se tingħata lit-tfal kollha fil-jiem li ġejjin. 

 

Apparti xogħol ta’ loġistika, bdejna wkoll nippjanaw il-programm 

għal dawn it-tlett ijiem.  Ridna programm varjat u hawnhekk ukoll 

sibna ħafna għajnuna u appoġġ. Nixtiequ nirringrazzjaw lill-awtur 

Malti, Stephen Lughermo, li għamel sessjoni ta’ qari madwar        

in-nar,   lil  Kevin Bonnici, mill-Assoċjazzjoni Maltija tal-Isparar      

bil-Qaws, lil Tyler Tanti, mill-klabb tal-Karate tal-La Salle u kif ukoll 

lil Liliana Fleri Soler li għamlet sessjoni ta’ skultura mal-istudenti.   

 

Is-Sinjura Carmen Camilleri ħadet ħsieb li tippjana l-ikliet.  

Hawnhekk ukoll sibna l-appoġġ ta’ sponsors fosthom              

tal-furnar Anthony’s Bakery ta’ Birkirkara, Danish Bakery ta’ 

Bulebel, Aquatess, kif ukoll is-Sur Joseph Sultana li ġentilment 

tana juices għat-tfal kollha.  Kienu ta’ għajnuna kbira wkoll        

is-Sur Joseph Garzia u s-Sur Lawrence Buttigieg f’dak li kellu 

x’jaqsam ma’ ġarr ta’ apparat li użajna waqt il-kampeġġ.   

 

Fl-aħħar u mhux lanqas nixtieq nirringrazzja lis-Surmast tal-iskola, lill-Assistenti Kapijiet, u kif ukoll       

            lil sħabi l-għalliema li tawna l-appoġġ tagħhom b’modi differenti. Dan l-appoġġ jagħmlilna                  

                        kuraġġ biex nibqgħu norganizzaw attivitajiet simili li jkunu ta’ ġid kif ukoll ta’   

  divertiment għall-istudenti  tagħna.   

 

        Sa. Anna Maria Gatt  

        Għalliema tal-Edukazzjoni Fiżika 
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Il-kampeġġ minn għajnejn l-istudenti 
 

Wara dak iż-żmien kollu ta’ studju fl-eżamijiet, fl-aħħar kienu għaddew u aħna, l-istudenti          

tat-tieni sena, issa konna qed inħarsu ’l quddiem għall-kampeġġ tant mistenni, fejn konna se 

nqattgħu tmiem il-ġimgħa sħiħ flimkien ġewwa d-Dwejra limiti 

tal-Imġarr.  

 

Il-ġimgħa filgħodu morna l-iskola bħas-soltu, imma għall-ħabta 

tal-ħdax bdejna nippreparaw ruħna biex immorru d-Dwejra. Xħin 

wasalna, iltqajna man-nies li kienu se jmexxuna u bdew 

jispjegawlna x’kien se jiġri matul dawn il-jumejn.  

 

Wara li nqsamna fi tliet gruppi, morna fit-tinda tagħna. It-tined kienu kbar ħafna.  Fil-fatt il-grupp 

tiegħi konna ħdax-il persuna ġo tinda waħda.  Wara li poġġejna kollox fil-kampijiet rispettivi 

tagħna, aħna kellna ftit tal-ħin liberu. Jien u sħabi għadna nilagħbu    l-volleyball u prisioners      

mal-għalliema, li kienu ġew iżuruna ftit. Imbagħad kellna laqgħa 

interessanti ħafna dwar ir-riċiklaġġ fejn spjegawlna kif eżempju            

l-karta taċ-ċikkulata ma tistax tirriċiklaha għax fiha kemm metall u  

kif ukoll plastik. Wara lgħabna logħba tassew interessanti u ta’ 

tħabbil     il-moħħ.  Dan għaliex kellna diversi ritratti ta’ meta konna 

żgħar u kellna naqtgħu min kien min, u min kien ser jaqta’ l-aktar, ma 

kienx ser jagħmel ix-xogħol li kien mistenni minna wara l-ikel.  Qabel 

l-ikel, ilqajna lill-awtur Malti, Stephen Lugermo, li kiteb il-ktieb 

X’aħna Smart u qralna silta qasira mill-ktieb.  Konna veru komdi 

nisimgħuh bilqiegħda kollha miġburin b’ħuġġieġa nar quddiemna.  

Wara morna nieklu u ppreparajna għal night hike.  Kulħadd ġab it-

torċ miegħu u nista’ ngħid li 

kulħadd kien eċċitat biex 

imur għax għal ħafna minna 

din kienet            l-ewwel esperjenza. 

 

L-għada filgħodu kulħadd qam kmieni mis-soltu għax ma 

stajniex norqdu bejn                        

           għax konna ma’ sħabna u bejn għax kienet il-kesħa. Ħadna l-kolazzjon  

           u bdejna nippreparaw ruħna għal iktar attivitajiet. It-temp kien sabiħ u  
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 Il-kampeġġ minn għajnejn l-istudenti 

għalhekk morna għall-mixja sa Wied Biżna.  Hawnhekk 

stajna naraw fejn fl-antik kienu jidfnu n-nies.  Meta 

ġejna biex immorru lura għall-kamp, għaddejna minn 

fuq Hadrine’s Wall.  Wara l-mixja tassew interessanti 

kellna   l-archery u sessjoni tal-karate. Għalkemm                              

l-archery jidher ħafif irid ikollok ċertu teknika biex 

tispara l-vleġġa u trid tkun rilassat.  Dawk li mexxewna 

wkoll kellhom     iċ-ċans tagħhom jipprattikaw ftit.  Waqt il-karate tgħallimna kif nistgħu 

niddefendu ruħna. Wara ġurnata tassew impenjattiva bħal dik, kellna bżonn nistrieħu ftit!  

Filgħaxija kienu mistednin il-ġenituri tagħna fejn ġabu l-

ikel u x-xorb tagħhom u għadu ftit magħna.  Anke s-Sur 

Micallef,           il-Kap tal-Iskola, ġie dakinhar!  Konna veru 

familja waħda – Xejn ħlief l-aħjar! 

 

B’ġurnata tassew impenjattiva bħal dik, dak il-lejl 

kulħadd daħal jorqod kmieni.  L-għada filgħodu bilkemm 

ridna nqumu sakemm smajna lil dawk li kienu qed imexxuna jgħajtulna għall-ikel u dik ir-riħa       

tal-kolazzjon fetħitilna l-aptit! Ir-riħ tal-Ħadd kien aktar qawwi mill-ġranet ta’ qabel u b’hekk 

sfortunatament il-kamp kellu jieqaf hawn.  Żarmajna kollox u        

l-ġenituri tagħna ġew għalina. 

 

Nixtieq nieħu din l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk li ħadu 

ħsiebna, talli organizzaw dan l-avveniment fejn żgur li kull 

wieħed u waħda minnha, ħadna ħafna pjaċir bl-attivitajiet li       

kellna.  B’dan il-kamp żgur li tgħallimna biex inkunu aktar 

indipendenti u stajna nintegraw aktar ma’ xulxin.  Esperjenza li aħna, l-istudenti tat-tieni sena, 

m’aħna ser ninsew  qatt! 

 

        

   

 

 

 

 

        Emma Camilleri - Form 2 Yellow 
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Editorjal 

Assistenta Kap tal-Iskola Is-Sa. Ruth Gatt 

Is-Sa. Deborah Cassar 

Is-Sa. Vanya Cauchi 

Is-Sa. Emmilyn De Brincat 

Is-Sa. Anna Maria Gatt 

Is-Sur Clive Gerada 

Is-Sa. Ashley Meagher 
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Life is a succession of lessons which must be lived to be understood.   

         Helen Keller 
 

Ġurnata tipika fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport hija mqassma fi tmien lezzjonijiet ta’ erbgħin minuta  

l-waħda, li matulhom l-istudenti jiġu mgħallma suġġetti akkademiċi u ħiliet sportivi. Dawn             

il-lezzjonijiet iservu lill-istudenti, biex jitgħallmu u jħejju ruħhom mhux biss għall-eżamijiet, iżda 

permezz tagħhom jiġbru minjiera ta’ informazzjoni li se sservihom għal ħajjithom kollha.  F’kull 

lezzjoni, l-istudenti qegħdin jidħlu b’basket mimli għarfien u dan ikompli jiġġedded u jissaħħaħ 

biex jilħqu l-għanijiet aħħarija tagħhom.  

Għalkemm dawn il-lezzjonijiet huma importanti għax bihom l-istudenti qegħdin juru l-potenzjal 

tagħhom, kemm akkademikament u kif ukoll mil-lat sportiv, insibu wkoll dawk il-lezzjonijiet li jiġu 

mgħallma mill-esperjenzi li jkunu għadhom kif għaddew minnhom l-istudenti nfushom. Qabel ma 

tgħaddi minn xi esperjenza, ma tkunx tista’ tgħid jekk tgħallimtx minnha, kemm b’mod pożittiv u 

kif ukoll b’mod negattiv.  Ħajjitna hija mimlija b’dawn il-lezzjonijiet, iżda sta għalina li nagħrfu 

nimxu ’l quddiem u ma nħallux dawk l-esperjenzi negattivi jkissruna.  Kulħadd f’xi ħin jew ieħor 

għadda minn xi esperjenza negattiva.  Għalhekk, m’għandek qatt tħares lejha biss minn angolu 

negattiv iżda dejjem għandek tara x’ħadt minnha biex ħajtek tibniha b’mod pożittiv.  

Kull lezzjoni, li tkun tgħallimt, għandek taqsamha ma’ ħaddieħor, biex b’hekk issib l-għajnuna u 

tagħraf li int m’intx waħdek, iżda jekk tfittex l-għajnuna t-tajba, tkun tista’ tegħleb kull diffikultà.  

Importanti li tagħraf tagħżel il-persuna adattata ma’ min titkellem u mhux titkellem ma’ min ġie 

ġie. Għalhekk, ħajjitna għandha tinbena fuq lezzjonijiet diversi, li se jgħinuna nibnu karattru sod, 

biex fl-aħħar mill-aħħar, ngħixu trankwilli bħal aħwa, flimkien ma’ ħaddieħor, f’soċjetà 

magħquda.  
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Kalendarju 

Il-programm jista’ jinbidel matul is-sena skolastika skont il-ħtieġa. 

                              Ħarġiet edukattivi mhumiex inklużi f’dan il-kalendarju.   

                                 Jekk ikun hemm xi tibdil il-ġenituri jkunu mgħarrfa  

                                       minn qabel. 
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Pass Pass Mal-Ħajja fl-iskola 

7 ta’ Jannar 2016:  L-istudenti reġgħu lura l-iskola wara l-vaganzi tal-Milied. 

21 ta’ Jannar 2016: Saret it-tieni parti tat-Teen Science Cafè għall-istudenti tal-ewwel u tat-tieni sena. 

25 ta’ Jannar 2016: Grupp ta’ studenti tal-futbol ħadu sehem f’turnament tal-Futsal organizzat      

għall-iskejjel sekondarji.  L-istudenti tagħna rebħu l-kategoriji kollha li fihom ħadu sehem. 

27 u 29 ta’ Jannar 2016: Saru żewġ laqgħat għall-istudenti tat-tieni sena organizzati mill-Career 

Guidance Teachers. 

2 ta’ Frar 2016: Kompla l-iscreening  tas-saqajn mill-podoloġista tal-iskola, Ivan Farrugia. 

4 ta’ Frar 2016: Saret laqgħa prattika għall-ġenituri min-nutrizzjonisti Marika Micallef u Caroline 

Scerri fejn il-ġenituri ngħataw tagħrif dwar ikliet u modi ta’ tisjir ta’ ġid għas-saħħa. 

4 ta’ Frar 2016: Filgħaxija saret laqgħa għall-ġenituri ta’ dawk l-istudenti prospettivi li jixtiequ jidħlu       

l-iskola fit-Tielet Sena. 

5 ta’ Frar 2016: Pyjama Day organizzata mill-Kunsill tal-Istudenti. 

8 u 9 ta’ Frar 2016: Vaganzi tal-Karnival. 

11 ta’ Frar 2016: Team Building Day għall-għalliema u study day għall-istudenti. 

12 ta’ Frar – 23 ta’ Frar 2016: Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena. 

23 ta’ Frar 2016: Saret il-preżentazzjoni taċ-ċertifikati tal-Job Exposure lill-istudenti tar-Raba’ Sena kif 

ukoll ingħataw ċertifikati tal-Kors tal-Ewwel Għajnuna li għamlu aktar kmieni din is-sena. 

25 ta’ Frar – 26 ta’ Frar 2016: L-istudenti tat-Tieni Sena kellhom laqgħat mal-għalliema tas-suġġetti  

tal-option. 

26 ta’ Frar – 28 ta’ Frar 2016: Kien organizzat kampeġġ għall-istudenti tat-Tieni Sena fid-Dwejra, 

limiti tal-Imġarr. 

29 ta’ Frar 2016: Saret laqgħa oħra għall-ġenituri bit-tema tan-nutrizzjoni u t-tisjir għall-ġid ta’ 

saħħitna. 

2 ta’ Marzu 2016: Ħarġa għall-Bank tad-Demm organizzata għall-istudenti tal-Bijoloġija. 

2 ta’ Marzu 2016: Laqgħa għall-ġenituri u l-istudenti tat-Tieni Sena dwar l-għażla tas-suġġetti              

tal-options organizzata mill-għalliema tal-Guidance. 

3 ta’ Marzu 2016: Kien organizzat it-tielet Teen Science Cafè għall-istudenti tal-ewwel, it-tieni u              

t-tielet sena. 

3 ta’ Marzu u 4 ta’ Marzu 2016: Kienet organizzata ħarġa bit-tema ‘Il-Folklor Malti’ għall-istudenti     

tal-ewwel sena. 

8 ta’ Marzu u 9 ta’ Marzu 2016: Open Days għall-ġenituri. 
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 Niftħu il-Bibien għall-Ġenituri 

Nhar it-Tlieta, 8 ta’ Marzu u l-Erbgħa, 9 ta’ Marzu 2016, il-ġenituri kellhom l-opportunità jżuru l-

Iskola Nazzjonali tal-Isport sabiex jiġu esposti għal kif tkun ġurnata tipika ta’ student u studenta 

f’din       l-iskola unika.  Il-ġenituri tal-istudenti tal-ewwel u t-tieni sena kienu mistiedna jiġu t-

Tlieta filwaqt dawk tat-tielet u r-rabà sena ġew fil-jum tal-Erbgħa biex b’hekk il-programm ikun 

imqassam aħjar.   

Hekk kif waslu, il-ġenituri ngħataw merħba fil-Multi Purpose Hall u din ġiet segwita b’sessjoni 

edukattiva mis-Sur Andrew Azzopardi li huwa midħla sew f’dan il-qasam.  Is-Sur Azzopardi spjega 

xi jfisser eżatt is-suċċess fil-qasam sportiv għall-adoloxxenti.  Fl-għaxra u nofs, is-sessjoni 

ntemmet u l-ġenituri, li kienu diġà maqsumin fi gruppi skont il-lezzjoni li kellhom it-tifel jew tifla 

tagħhom, attendew dik il-lezzjoni.  B’hekk, ġenituri differenti kellhom l-opportunità li jsegwu 

lezzjonijiet differenti bħal Malti, Ingliż, Ġeografija u Reliġjon filwaqt li jaraw ukoll kif inhuma 

mqassmin il-klassijiet.  Hekk kif intemmet il-lezzjoni, il-ġenituri ngħataw iċ-ċans li jakkumpanjaw 

lil uliedhom għal sessjoni ta’ taħriġ fiżiku skont l-isport ewlieni li t-tifel jew tifla tagħhom 

jipprattikaw.  Numru ta’ ġenituri marru l-grawnd tal-Luxol filwaqt li oħrajn baqgħu fl-iskola stess 

fejn raw il-faċilitajiet professjonali li din l-iskola toffri bħal squash court u l-gymnasium.  B’dan      

il-mod, il-ġenituri issa għandhom stampa ċara ta’ kif tkun ippjanata ġurnata skolastika fl-Iskola 

Nazzjonali tal-Isport u hekk l-istudenti jista’ jkollhom sapport kontinwu mhux min-naħa               

tal-għalliema u l-edukaturi biss, imma anki mill-ġenituri tagħhom stess.  

Kif spiċċat is-sessjoni tal-isport, il-ġenituri rritornaw lura lejn il-Multi Purpose Hall biex isir l-għeluq 

ta’ din l-attività li kull sena tkun mistennija b’tant ħerqa, kemm mill-ġenituri u kif ukoll               

mill-istudenti nfushom.  Intemm dan l-artiklu, billi ngħid, li f’dawn il-jumejn spikka s-sens ta’ 

kburija u dedikazzjoni ta’ kull min jagħmel parti minn din l-iskola. 

 

         Sa. Emmilyn De Brincat 

         Għalliema tal-Ingliż 
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Super T Matik  

Sudoku 

Il-grupp tas-Super T matik  jiltaqa’ kull nhar ta’ Ħamis fil-brejk il-kbir fil-klassi tal-Matematika 

numru 3.  L-għalliem, is-Sur J. Sciberras, jieħu ħsieb din l-attività ta’ kull ġimgħa.                            

Is-Super T Matik hija logħba fejn jiġi pprattikat il-Mental Maths, peress li s-somma trid taħdimha 

kemm jista’ jkun malajr.    Din il-logħba tintlagħab bejn żewġ kompetituri, fejn min jaqta’              

t-tweġiba malajr, jirbaħ.  Fl-iskola tagħna għandna studenti li se jieħdu sehem għar-raba’ sena 

konsekuttiva u r-rebbieħa tas-sena l-oħra kienet studenta mill-iskola tagħna stess.  Fil-fatt, fl-

aħħar tas-sena se jintgħażlu żewġ studenti biex jirrappreżentaw l-iskola f’kompetizzjoni 

internazzjonali.  Din il-kompetizzjoni tintlagħab fuq il-kompjuter iżda aħna nipprattikaw permezz 

ta’ kards.   

Jekk int tħoss li lest għal sfida bħal din u tixtieq tieħu sehem, ejja u ngħaqad magħna kull nhar 

ta’ Ħamis, fil-brejk il-kbir ta’ waranofsinhar.   

        Celeste Grech u Nicole Sciberras 

        Form 4 Yellow 
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 Kurżitajiet - Kont taf li ... 

 L-ilsien ta’ balena kbira jiżen bejn wieħed u ieħor daqs 

iljunfant sħiħ. 

 Fl-aħħar 200 sena, il-popolazzjoni tad-dinja żdiedet 

b’1.9% fis-sena. Jekk nibqgħu sejrin b’din ir-rata,                  

il-popolazzjoni ħa tirdoppja kull erbgħin sena u fis-sena 

2600 se nkunu litteralment ħdejn xulxin immissu spalla ma’ spalla! 

 J.J. Thomson rebaħ il-premju Nobel fl-1906, meta sab li                  

l-electrons huma particles.  Wieħed u tletin sena wara, ibnu, G.P. 

Thomson, rebaħ l-istess premju meta sab li l-electrons huma waves. 

Fil-verità, it-tnejn kellhom raġun! 

 Kieku kellna naqbdu l-arterji kollha tal-ġisem u npoġġuhom tarf 

sa tarf ma’ xulxin, kieku jammontaw għal 160,000 kilometru – li 

huma bejn wieħed u ieħor id-dawra tad-dinja għal erba’ darbiet. 

 It-tadama hija frotta. 

 Albert Einstein kellu biss 26 sena, meta ħareġ it-teorija speċjali      

tar-Relattività (Special Theory of Relativity) fil-pubbliku. 

 Siġra ġewwa l-Perù  tinkludi aktar minn 40 

speċi ta’ nemel – li hu l-istess ammont ta’ 

nemel li wieħed isib ġewwa r-Renju Unit 

kollu. 

 Il-lumi fih aktar zokkor naturali (fructose) mill-frawli. 

 Matul ġurnata sħiħa, persuna tlissen madwar 31,500 kelma. 

 Huwa impossibbli li wieħed imiss ilsienu mal-minkeb. 

Is–Sa. Deborah Cassar 

Ghalliema tal-Ingliż 
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Teen Science Café  

Fit-3 ta’ Marzu 2016, saret it-tielet sessjoni tat-Teen Science Cafè. F’din l-attività, l-istudenti          

tal-ewwel, it-tieni u t-tielet sena setgħu jiltaqgħu ma’ xjentisti minn oqsma differenti biex 

inkellmuhom dwar ix-xogħol tagħhom. Dawn kienu:  

 Is-Sa. Maria Mifsud Bonnici - infermiera 

 Is-Sur James Gauci – Logotenent 

 Is-Sur Audrick Plum – Surġent 

 Is-Sa. Caroline Farrugia – infermiera fil-Bank tad-Demm 

 Dr Pauline Galea – sismologa  

Ix-xjentisti mistiedna infurmaw lill-istudenti dwar dak li 

studjaw, x’ħajjarhom jagħżlu din il-karriera u ddeskrivew ix-xogħol tagħhom. L-istudenti setgħu 

jsaqsuhom il-mistoqsijiet u ħafna studenti rnexxielhom 

japplikaw dak li kien qiegħed jingħad mal-ħajja tagħhom ta’ 

kuljum. L-istudenti setgħu jindunaw kemm dak li nitgħallmu 

fis-suġġetti tax-xjenza huma relevanti għall-ħajja tagħna u 

kemm is-suġġetti           

tax-xjenza jistgħu jiftħu 

opportunitajiet differenti.  

L-istudenti laqgħu tajjeb 

ħafna din l-attività u 

staqsew ħafna mistoqsijiet interessanti. B’hekk, din kienet 

mhux biss esperjenza ta’ tagħlim għall-istudenti tagħna imma 

wkoll esperjenza interessanti li tolqot il-ħajja personali ta’ kull 

individwu. 

 

Sa. Miriam Muscat  

Il-Kap tad-Dipartiment tax-Xjenza 

Dr. Pauline Galea tispjega il-possibbilità li 

f’Malta jkollna tsunami jew terremot 

qawwi.  

Is-Sa. Caroline Farrugia tispjega li jekk 

tagħmel piercing jew tattoo, trid tistenna 

sitt  xhur biex terġa’ tagħti d-demm. 

Il-logotenent James Gauci jispjega li jekk 

tħallat tliet elementi mill-periodic table, 

tista’ toħloq bomba.  Huwa ma żvelax 

liema huma l–elementi! 
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 Mill-pinna tal-istudenti 

Ix-xogħol 

Kieku jkollkom tistaqsu lil xulxin xi tfisser il-kelma: xogħol, xi twieġbu? Għall-maġġoranza            

tal-ħaddiema, ix-xogħol huwa attività li hemm bżonn li ssir biex taqla’ l-paga jew il-ħobża ta’ 

kuljum.  Xogħol huwa kull tip ta’ attività, kemm tal-idejn u kif ukoll tal-moħħ, li ssir biex tilħaq 

għan jew biex tipproduċi xi ħaġa.  Fil-qasam tax-xogħol, insibu diversi modi kif titħaddem              

is-sistema tax-xogħol, peress li mhux kull xogħol huwa l-istess.  Hemm xogħol li huwa ‘full time’ li 

jfisser li l-ħaddiem jaħdem numru ta’ sigħat skont il-kuntratt li jkollu ma’ min jaħdem.  Imbagħad 

hemm xogħol li huwa ‘part time’ jiġifieri li l-ħaddiem jaħdem inqas sigħat fil-ġimgħa minn xogħol 

‘full time’.  Kull ħaddiem, speċjalment dak li jaħdem fil-fabbriki, għandu l-opportunità li jkollu 

‘flexi-time’.  ‘Flexi-time’ huwa arranġament li jippermetti lill-ħaddiem jinnegozja l-ammonti ta’ 

sigħat li għandu jaħdem.  Illum il-ġurnata saret aktar faċli biex wieħed jaħdem u jikseb suċċess 

f’xogħlu.   

 

              Alyssa Carabott—Form 3 Yellow 

Is-Sibi 

L-industrija tas-sibi f’Malta kienet meqjusa bħala industrija legali għaliex il-pirati Maltin (imsejħa 

wkoll sibbien, kursara jew ħallelin tal-baħar) kellhom bżonn liċenzja biex imorru jattakkaw             

ix-xwieni tal-għadu.  Is-sibi kien xogħol li kienu jagħmlu l-pirati Maltin fiż-żmien Medjevali u fi 

żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann.  

Permezz ta’ dan ix-xogħol kienu: 

1.Jbeżżgħu lill-għadu u jżommuh ’il bogħod               

mix-xtajtiet tagħna. 

2.Jattakkaw xwieni tal-għadu u jġibu lura lejn Malta     

l-ġid maqbud tal-għedewwa li fuqu l-gvern kien 

jagħmel taxxa qawwija. 

F’dan ix-xogħol kienu jaħdmu rġiel biss u dan ix-xogħol 

kien perikoluż ħafna. Is-sibbien Maltin kienu jirriskjaw li 

jmutu jew jinqabdu skjavi fuq ix-xwieni tal-għadu.  Illum  

il-ġurnata, il-piraterija fuq il-baħar hija meqjusa bħala 

 attività illegali.  

 

                                       Kailey Willis u Veronique Mifsud—Form 2 Yellow 
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Mill-pinna tal-istudenti 

Id-Dejma 

Malta hija  gżira żgħira, għalhekk fi żmien il-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann, kienet miftuħa                  

għall-attakki tal-għadu. Sfortunatament, Malta ma setgħetx tħallas għas-suldati. Għalhekk 

inħolqot armata lokali msejħa d-dejma. 

Id-dejma kienet tikkonsisti mill-kap jiġifieri l-Kavabuzz u l-armata. Dawn kienu   l-irġiel ta’ bejn 

16 u 65 sena, li kienu jiltaqgħu kull nhar ta’ Ħadd ħdejn is-salib               

tad-dejma.  Dan is-salib kien ikun jinsab f’nofs ir-raħal.  Hawn kienu 

jingħataw l-istruzzjonijiet biex jitħarrġu kontra l-għedewwa. Min jinqabad 

ma jmurx għat-taħriġ, kien jeħel multa.  

Biex is-suldati tad-dejma jkunu jafu li ġej xi attakk, l-għassiesa ta’ madwar 

il-kosta kienu jagħmlu ħafna duħħan jew ixejru l-bnadar ħomor.  Matul    

il-lejl kienu jqabbdu ħuġġieġa msejħa n-nafra. Malli jidher is-sinjal kien 

ifisser li l-għadu kien riesaq lejn xtutna.  Għalhekk kienu jindaqqu               

l-qniepen tal-knisja u s-suldati tad-dejma kienu jlestu għall-ġlied. 

Fortunatament, illum il-ġurnata, Malta ma tiġix attakkata mill-furbani, iżda madanakollu f’kull 

pajjiż madwar id-dinja inkluża Malta, teżisti n-neċessità li jkun hemm armata li tipproteġi          

lill-pajjiż f’kull każ ta bżonn.  Fil-każ ta’ Malta, is-suldati jiddeċiedu huma li jissieħbu fl-armata  

mingħajr ma jiġu obbligati bħalma kienu s-suldati tad-dejma. Barra  minn hekk, Illum il-ġurnata, 

fl-armata nsibu kemm irġiel kif ukoll nisa li b’kuraġġ kbir  jagħżlu huma li jissieħbu fl-armata biex 

jipproteġu lil pajjiżna. 

 

Clive Camilleri—Form 2  Yellow 

Il-Ġeografija 

Il-Ġeografija huwa suġġett tassew sabiħ! Dan is-suġġett jista’ jiftaħlek ħafna bibien għall-futur.       

Il-Ġeografija huwa l-istudju ta’ kollox fid-dinja; ħaj jew mhux ħaj.  Apparti mix-xogħol ta’ 

għalliema tal-Ġeografija hemm diversi xogħlijiet li jista’ jwasslek għalihom il-Ġeografija, fosthom                     

il-meteoroloġija li huwa l-istudju tat-temp.  Il-Ġeografija jista’ wkoll iwasslek biex issir pilota, li 

huwa xogħol li għandu bżonn tagħrif bażiku dwar it-temp u kundizzjonijiet differenti.  Iktar 

xogħlijiet huma x-xogħol ta’ Ġeoloġista, xogħol mal-Awtorità tal-Ippjanar, xogħol ta’ persuna li 

jagħmel riċerka rigward l-ambjent u sorsi alternattivi tal-enerġija.  Hemm bosta xogħlijiet u triqat 

li jista’ jwasslek għalihom il-Ġeografija.   

 

            Sarah Chouhal—Form 2 Yellow 
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Mill-pinna tal-istudenti 

 Ġurnata fil-ħajja ta’ futboler professjonali 

L-eksfutboler professjonali Malti, Gilbert Agius, iddeskriva ġurnata tipika tiegħu, meta huwa kien 

għadu plejer tal-futbol professjonali. Gilbert Agius kien iqum fis-sebgħa u nofs sabiex jieħu doċċa 

sħuna u jieħu kolazzjon tajjeb, sabiex ikollu l-enerġija għall-ġurnata impenjattiva li tkun qiegħda 

tistennieh. Mad-disgħa u nofs, huwa kien jerħilha lejn it-taħriġ sportiv 

tiegħu mat-tim nazzjonali Malti. Waranofsinhar, meta jkun spiċċa t-taħriġ, 

Gilbert Agius kien imur id-dar jistrieħ.  Però qabel, huwa kien ikun kiel ikla 

tajba ma’ sħabu tat-tim. Wara ftit ħin ta’ mistrieħ, il-plejer ikollu jerġa’ 

jmur għat-taħriġ tal-futbol mal-klabb tiegħu. Dan it-taħriġ jinkorpora 

trejning intensiv u l-ġiri ma jonqosx. Naturalment, dan iħalli lil kull plejer 

għajjien mejjet. Gilbert Agius kien jerġa’ jiekol sabiex jirkupra għall-ġurnata 

ta’ wara. Kif qegħdin taraw kull xogħol fih tiegħu u dan mhux b’inqas.  Biex 

tilgħab professjonalment, wieħed għandu jkun determinat u jimpenja ruħi 

għax għalkemm tinstema’ faċli, mhijiex.   

 

                    Brooke Agius—Form 3 Yellow 

Ġurnata fil-ħajja ta’ għalliem 

Ħafna min-nies jaħsbu li x-xogħol ta’ għalliem huwa ħafif għax tgħallem lit-tfal. Però, fil-verità, 

mhuwa ħafif xejn għax avolja tkun l-iskola sas-sagħtejn u nofs, ix-xogħol jibqa’ għaddej tul           

il-ġurnata kollha.  

Ix-xogħol ta’ għalliem huwa stressanti ħafna. Waħda mir-raġunijiet hi     

l-fatt li trid tgħallem suġġetti varji lill-klassijiet differenti. Barra minn 

hekk, waqt il-lezzjonijiet jistgħu jinqalgħu diversi intoppi, speċjalment 

meta jkollok studenti mqarbin li jtellfu lilek u lil studenti oħra, u int trid 

taħli ħinek twaqqafhom u tikkoreġihom! 

Fil-brejks, ukoll ikollok tagħmel xogħlok, għax daqqa jiġu t-tfal isaqsuk xi 

mistoqsijiet, daqqa tispiċċa supervision u daqqa trid tagħmel xi lezzjoni 

fil-brejk. Imma meta ma jseħħux dawn, xorta trid toqgħod tikkoreġi xi 

xogħol tad-dar jew testijiet li tkun tajt lill-istudenti.  

 Id-dar, ukoll ikollok x’tagħmel; tikkoreġi x-xogħol tat-tfal, tipprepara n-noti, tlesti xi    

                         preżentazzjonijiet u aktar.   

  Din hija ġurnata normali fil-ħajja ta’ għalliem. Naħseb li wara li jaqraw din il-kitba,   

   in-nies ma jibqgħux jaħsbu li huwa xogħol faċli.  
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