
SETTEMBRU – DIĊEMBRU 2017



Fil-bidu ta’ din is-sena skolastika, nidejna numru ta’ inizjattivi ġodda li ħarġu
minn ideat esplorati u diskussi fl-aħħar seminar annwali dwar il-Pjan ta’ 
Żvilupp tal-iskola bejn l-għalliema u l-professjonisti li jiffurmaw parti mill-istaff
tal-iskola. Tmien focus groups qed jaħdmu fuq prijoritajiet li slitna wara li 
għarbilna r-rispons li rċevejna mis-sieħba kollha tal-iskola. 
L-erba’ prijoritajiet ewlenin jiffukaw fuq: 
1. Valur akbar lill-assessjar kontinwu bl-introduzzjoni ta’ inizjattivi ġodda li l-
għan tagħhom ikun li jnaqqsu mill-piż tal-eżamijiet tal-aħħar tas-sena u 

jikkomunikaw mal-ġenituri b’mod aktar immedjat u effettiv l-progress ta’ 

uliedhom; 
2. Titjieb fl-attitudni tal-istudenti lejn il-mod kif jitgħallmu u appoġġ akbar tul
is-sena bl-introduzzjoni ta’ mentoring individwali u għajnuna meta l-istudenti
jkunu barra minn Malta għall-kompetizzjonijiet sportivi; 
3.  Pjan kross-kurrikulari biex jiżviluppa l-ħiliet tal-istudenti kemm fl-
espressjoni mitkellma kif ukoll miktuba; 
4. Tisħiħ u tiġdid fl-evalwazzjoni u l-proċeduri dwar l-imġiba tal-istudenti u l-
importanza tax-xogħol tad-dar.
L-awgurju tiegħi huwa li nsaħħu dejjem aktar il-komunikazzjoni ta’ bejnietna, 
is-sieħba kollha direttament interessati fl-iżvilupp u l-progress tal-istudenti
tagħna, fuq prinċipju bażiku – rispett u apprezzament reċiproku.

Messagg mis-Surmast
Merħba għall-ewwel ħarġa ta’ 
Xintillina, il-ktejjeb online li minn
din is-sena skolastika qed jieħu post 
il-ktejjeb stampat Il-Ħolqa, ktejjeb li 
fl-aħħar ħames snin żamm il-kuntatt
mal-ġenituri u l-istudenti tal-iskola
b’ħarġa kull term. Il-ħsieb tal-bord
editorjali kien li wara ħames snin
mit-twaqqif tal-iskola nagħtu dehra
ġdida, b’isem li huwa d-diminuttiv
tal-annwarju tal-iskola Xintilli u fl-
istess waqt inħeġġu lill-qarrejja
tagħna jagħmlu aktar użu mill-mezzi
interattivi u teknoloġiċi tal-iskola.  
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Teen Science Cafè

Nersqu qrib lejn ix-Xjenza

Fid-9 ta’ Novembru 2017, fl-iskola tagħna saret l-

ewwel sessjoni tat-Teen Science Cafè. Waqt din l-

attività ħadu sehem l-istudenti tat-Tieni Sena fejn

iltaqgħu ma’ tliet xjentisti differenti li kellmuhom

b’mod informali dwar ix-xogħol, dwar il-karriera kif

ukoll dwar l-istudji tagħhom. Dawn kienu t-tabib u r-

riċerkatur Dr Pierre Schembri-Wismayer, l-

arkeologa s-Sa Maria Elena Zammit kif ukoll l-

ispeċjalista tas-saqajn is-Sa Caroline Gobey. Matul

is-sessjoni, l-istudenti staqsew mistoqsijiet kif ukoll

kellhom l-opportunità li jieħdu sehem f’attivitajiet

prattiċi.  

Is-sessjoni li jmiss tat-Teen Science Cafè ser issir

nhar il-Ħamis l-1 ta’ Frar 2018.
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KOMPETIZZJONI 
IRBAH 4  SPECIALITY MEALS

AQRA L-ARTIKLI U SIB IL-KLIEM 
MISTERJUŻ BIEX TIFFORMA 
IS-SENTENZA SIGRIETA !!!!

GĦADDU R-RISPOSTI TAGĦKOM

LILL-GĦALLIEMA ANNA MARIA GATT.



Dak li tiżra’ taħsad!

Dan il-kliem jinstema’ kontinwament fl-iskola tagħna fejn l-għan ewlieni

ta’ kull edukatur huwa l-ġid ta’ kull student. Għalkemm forsi dan il-kliem

f’xi drabi jaqa’ taħt widnejn torox, l-istudenti li jkunu stinkaw, jaraw

f’idejhom il-frott tar-riżultat li jkunu ħadmu verament għalih.

Fis-sajf li għadda, bosta għalliema ngħataw aħbarijiet sbieħ ta’ riżultati

eċċellenti miksuba mill-istudenti li għamlu l-eżamijiet taċ-ĊES. Għalkemm

bla ebda dubju kienet sena diffiċli għal kull wieħed minnhom, ir-riżultat

miksub jixhed is-suċċess aħħari. Dan mhux biss ġie applikat

għall-istudenti li kienu jinsabu fl-aħħar sena tal-iskola sekondarja, imma

anke l-istudenti oħra li marru tajjeb fl-eżamijiet annwali, żgur li jsostnu li

mingħajr impenn sħiħ u ħidma kontinwa matul is-sena, ebda riżultat

tajjeb ma jista’ jinkiseb.

Għalhekk, mill-bidu tas-sena skolastika, kull student fl-iskola għandu

jimpenja ruħu u jaħdem qatigħ biex jistinka kemm fl-aspett akkademiku u

kif ukoll f’dak sportiv. Mingħajr sagrifiċċju, ħadd ma jista’ jippretendi li

r-riżultati se jinkisbu faċilment. Ftakar qatt mhu tard wisq! Għadek

biċ-ċans biex tibdel l-attitudni tiegħek u taħdem bi sħiħ biex tikseb dak li

verament tixtieq!
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7 ta’ Diċembru 2017 Parents’ Evening

22 ta’ Diċembru 2017 L-aħħar ġurnata tal-ewwel term

23 ta’ Diċembru 2017 

sas-7 ta’ Jannar 2018

Vaganzi tal-Milied

8 sat-12 ta’ Jannar 2018 Ġimgħa ddedikata lil-lingwi

12 ta’ Jannar 2018 Lejla Letterarja

15 ta’ Jannar 2018 Laqgħa għall-ġenituri fl-iskola

7 sat-23 ta’ Frar 2018 Eżamijiet ta’ Nofs is-Sena

20 sat-23 ta’ Frar 2018 Live-Ins

Dati Importanti
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Pass pass mal-ħajja fl-iskola…………….

25 ta’ Settembru – L-ewwel ġurnata tas-sena

skolastika 2017 – 2018. Matul din il-ġimgħa

saru wkoll l-ewwel tutorials kif ukoll testijiet

antropometriċi għall-istudenti kollha.

6 ta’ Ottubru – Ġew eletti l-prefects u s-sub-

prefects tal-klassijiet.

9 sa 13 ta’ Ottubru – Ġiet organizzata ġimgħa

tal-għarfien dwar l-annimali b’bosta

attivitajiet kemm fl-iskola kif ukoll barra mill-

iskola. Aktar dettalji ssibuhom f’paġni oħra ta’

din l-edizzjoni ta’ Xintillina.

23 ta’ Ottubru – Kienet organizzata l-ewwel

laqgħa għall-ġenituri għal din is-sena

skolastika.

7 ta’ Novembru – Kien organizzat l-ewwel Teen

Science Cafè għal din is-sena.

9 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti tal-ewwel

sena, kif ukoll l-istudenti li jagħtu servizz fil-

librerija attendew għall-Fiera tal-Ktieb.

16 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti tal-

ħames sena attendew għall-attività Budding

Rockstars li saret f’Dar il-Mediterran għall-

Konferenzi.

20 ta’ Novembru – L-istudenti tal-ewwel sena

marru għal fieldwork flimkien mal-għalliema

tax-Xjenza.

20 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti subien

tal-futbol tar-raba’ sena, ħadu sehem fil-

kompetizzjoni tal-futbol organizzata għall-

istudenti tal-iskejjel sekondarji.
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…………………Pass pass mal-ħajja fl-iskola

22 ta’ Novembru – Komplew il-kompetizzjonijiet tal-

Cross Country għall-istudenti subien tar-raba’ u l-

ħames sena.

23 ta’ Novembru – Membri tal-Kunsill tal-Istudenti

ltaqgħu mas-Sinjura Michelle Muscat fejn

ippreżentawlha donazzjoni fl-okkażjoni ta’ Pink

October.

24 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti tat-tielet sena

ħadu sehem f’kompetizzjoni tal-Bowling organizzata

għall-istudenti tal-iskejjel sekondarji.

27 ta’ Novembru – Open Day fl-Iskola Nazzjonali tal-

Isport li għaliha kienu mistiedna l-ġenituri tal-

istudenti tagħna kif ukoll il-ġenituri ta’ studenti

prospettivi. Saret ukoll l-inawgurazzjoni uffiċjali tal-

iskola. Aktar dettalji jidhru f’paġni oħra f’din l-

edizzjoni.

29 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti bniet ħadu

sehem f’attività bit-tema Promoting Gender

Diversity in IT organizzata mill-Ambaxxata Amerikana

f’Malta.

29 ta’ Novembru – Grupp ta’ studenti li jistudjaw il-

Home Economics u l-Ġeografija żaru l-fabbrika tal-

Consolidated Biscuits.

29 ta’ Novembru – L-istudenti bniet tal-futbol ħadu

sehem fil-kompetizzjoni organizzata għall-iskejjel

sekondarji,

30 ta’ Novembru – Saret laqgħa għall-istudenti tal-

ħames sena dwar il-periklu tal-abbuż minn alkoħol u

sustanzi oħra.

1 ta’ Diċembru – Grupp ta’ studenti tal-ħames sena

żaru l-Higher Secondary fin-Naxxar.
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My Cats
By Amani Faraoun
(Year 7 Orange)

I have two cats, 
They are like acrobats,
One Yuki, the other Kumori,
And this is their story.

At first, they were scared, 
And they just sat and stared.
Then they were wary, 
Because everything looked scary.

Then they came to see 
That we’re their new family.
Now they jump from chair to chair
And run and play everywhere.

I love them with all my heart,
Till the end and from the start.

Il-Kelb Tiegħi Marley
By Gabriel Bonavia
(Year 7 Lime)

Marley jismu l-kelb tiegħi
Fil-ġnien jiġi jaqbeż miegħi
Jinbaħ, jiġri u jgerrem
Isib dejjem fejn jitgerbeb

Meta niekol jiġi ħdejja,
Taħt il-mejda jħares lejja
Ommi ma tħallihx bil-ġuħ
Dejjem ħsiebha x’ser nagħtuh.

Jien inħobb lil Marley tiegħi
Nixtieq li dejjem ikun miegħi
Firda minnu ma rrid qatt
Avolja gerrem kulma sab!

Xoghol letterarju studenti
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Messagg Religjuz
Il-Papa Franġisku huwa bniedem li jħobb l-isports, b’mod partikulari l-futbol. Ta’ spiss

jitkellem dwar l-isports u jiltaqa’ ma’ sportivi f’udjenzi privati ġewwa l-Vatikan. F’ Ġunju li

għadda ltaqa’ ma’ grupp mill-Federazzjoni Nazzjonali tal-Għawwiema Taljani. Qalilhom li

filwaqt li qed ngħixu f’soċjetà “likwida” l-għawm mhux sport “likwidu” għalkemm

jintlagħab fl-ilma. Dan il-kuntrast li għamel, laqatni u xtaqt naqsmu magħkom.

L-isportivi kollha, anke dawk li ma jipprattikawx l-isport fl-ilma, għandhom x’jaqsmu

mal-ilma għax ilkoll kemm aħna nixorbu l-ilma, speċjalment waqt il-prattika tal-isport u

naħseb li huwa suġġett li lkoll nistgħu nirrelataw miegħu.

Il-Papa kompla jgħid li l-għawm, bħal kull sport ieħor, huwa solidu għax jeħtieġ impenn,

saħħa fiżika u emozzjonali. L-ilma huwa importanti fil-ħajja tagħna għax mingħajru ma

ngħixux. Ifakkarna fit-twelid naturali tagħna imma wkoll fit-twelid spiritwali tagħna (fil-

magħmudija).

Minħabba l-kuntatt tagħkom mal-ilma, li fih tgħumu, taqbżu, tilagħbu u tikkompetu,

ftakru fil-valuri li tistgħu tirriflettu; fosthom fis-saħħa tal-ilma li jfakkarna fis-saħħa tal-

ġisem fiżiku tagħna li għandha bżonn nieħdu ħsiebu u mhux nużawh bħala idolu; fil-

kuraġġ li għandha bżonn biex nirreżistu l-għażż (l-ilma qatt ma jieqaf); fil-viżjoni ċara

(bħall-ilma) li għandna bżonn biex infittxu l-verità fil-ħajja tagħna (u mhux kollox jgħaddi).

Bil-kuntatt tagħna mal-ilma nitgħallmu kif inaddfu dak kollu li ħu maħmuġ, kemm fl-

isports kif ukoll fil-ħajja tagħna. Tkun ħasra, jekk in-nies jitilfu l-kredibiltà fir-riżultati

sportivi minħabba xi wħud! Fl-isports, bħal fil-ħajja tagħna, importanti li nkomplu

“niġġieldu” biex nirbħu imma fuq kollox nimxu ġusti fil-logħob u fix-xogħol.
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Ġimgħa ddedikata lill-annimali

Jgħidu li l-kelb huwa l-akbar ħabib tal-bniedem. Dan huwa tassew minnu! Matul it-

tieni ġimgħa ta’ Ottubru, kull min kien preżenti ġewwa l-Iskola Nazzjonali tal-Isport seta’

jara u jħoss l-imħabba kbira li hawn lejn l-annimali fl-istudenti, fl-għalliema u kif ukoll

fl-istaff.

Matul din il-ġimgħa ġew organizzati bosta attivitajiet relatati mal-għarfien

dwar l-imħabba li għandna nuru lejn l-annimali. Kull filgħodu numru ta’ għalliema u

studenti ġabu magħhom l-iskola, l-annimali li huma stess irabbu d-dar. Dawn tkellmu u

spjegaw dwar kif jieħdu ħsieb lil dawn l-annimali u kemm għandna ngħożżu l-preżenza

tagħhom fid-dar. Diversi għalliema semmew ukoll kemm hawn annimali anqas ixxurtjati, li

minflok jgħixu fl-imħabba ġo dar, qegħdin jiġu maħqura u użati għal testijiet varji.
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Kienu organizzati wkoll numru ta’ attivitajiet varjati għall-istudenti ta’ kull sena fejn fost l-

oħrajn dawn iltaqgħu ma’ veterinarji u carers tal-annimali. Saru wkoll żjarat barra mill-iskola

fejn l-istudenti marru f’diversi santwarji u raw ix-xogħol imprezzabbli li jsir minn numru ta’ 

voluntiera. 

Fl-iskola mbagħad l-istudenti kellhom laqgħat relatati mal-korsijiet offruti fl-MCAST b’mod

partikolari d-Diploma dwar il-Ħarsien u l-Kura tal-Annimali.   Barra minn hekk iltaqgħu wkoll

mat-Taqsima tal-Klieb u t-Taqsima tal-Kavallerija fi ħdan il-Korp tal-Pulizija.  Attività oħra

interessanti kienet meta l-istudenti ltaqgħu ma’ Moira Delia, isem sinonimu mad-drittijiet

tal-annimali, li tkellmet dwar is-sbuħija tax-xogħol volontarju ma’ dawn il-kreaturi.

Tul il-lezzjonijiet, it-tema kurrikulari ta’ din il-ġimgħa kienet l-annimali fejn it-tfal kienu

esposti għal temi u materjal differenti bħal poeżiji, novelli u kitbiet marbuta mat-tema. 

Ittellgħet ukoll esebizzjoni tax-xogħol tal-istudenti fis-sala prinċipali tal-iskola. Kull sena

kellha marbuta magħha tema relatata ma’ dan is-suġġett. L-istudenti ħolqu diversi ċarts

attraenti u kitbiet informattivi dwar annimali eżotiċi, annimali domestiċi, zoos u ċ-ċirku, 

testijiet li jsiru fuq annimali kif ukoll fuq annimali li qed jiġu estinti. 

Fl-aħħar nett, l-istudenti kif ukoll l-istaff kollu tal-iskola ġie mħeġġeġ jagħti

donazzjoni ta’ ikel li se jiġi mqassam lil santwarji differenti tal-annimali f’Malta.
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Tutorials….
Fl-iskola tagħna, kull ġimgħa jiġu offruti diversi tutorials. F’dan il-ħin l-istudenti

jiġu esposti għal suġġetti u argumenti differenti barra mir-rutina ta’ suġġetti

akkademiċi. L-iskop ta’ dawn is-sessjonijiet huwa li fl-aħħar tal-ħames snin li 

jkunu qattgħu fl-iskola, l-istudenti jistgħu jagħmlu eżami taċ-ĊES ieħor

speċjalizzat fuq l-isports, il-midja u n-nutrizzjoni.

Jippreżentaw dawn is-sezzjonijiet ġieli jkunu mistiedna li jkunu speċjalizzati

f’suġġett partikolari bħal rappreżentant tal-WADA (World Anti-Doping 

Agency),membri tal-korp tal-pulizija jew tal-Forzi Armati ta’ Malta. 

Fost dawn il-kelliema nsibu wkoll personalitajiet li huma aktar familjari mal-

istudenti minħabba l-preżenza frekwenti tagħhom fl-iskola. Pereżempju, l-

esperta tad-dieta tal-iskola, is-Sa Lara Gerada,  turihom u tgħallimhom kif

jipproduċu ikel addattat għal atleti li huma stess jistgħu jippreparaw

Xintillina
L-ewwel ħarġa 2017



18

……..Tutorials
Dr Adele Muscat tkellimhom u tagħmlilhom sessjonijiet ta’ kif jistgħu jorganizzaw ix-xogħol

tagħhom b’mod li jnaqqsu l-istress.

Is-Sur Ivan Farrugia jkellimhom dwar is-saħħa u l-kura tas-saqajn. Is-Sur Cedric Sciberras

joffri sessjonijiet ta’ teorija u prattika dwar il-fiżjoterapija. Is-Sur Ivan Buttigieg ikellimhom

dwar saħħa u sigurtà.  Is-Sur George Micallef jittratta t-tema tal-komunikazzjoni fil-midja u 

l-għalliema, is-Sa Marvic Okoh tkellimhom fuq krafts. 

Ta’ min jinnota li dawn is-sezzjonijiet ħafna drabi joffru wkoll ħin ta’ prattika u esperjenzi

ġodda għall-istudenti u għaldaqstant jirrikorru għalihom b’ħeġġa u entużjażmu kbir.
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