


MESSAĠĠ MIS-SURMAST

Meta l-logħob virtwali jsir vizzju

Ninsab tabilħaqq imħasseb ħafna bin-numru dejjem jikber ta’ studenti li qed iqattgħu sigħat twal

kuljum jilagħbu fuq il-kompjuters u tablets tagħhom. Agħar minn hekk jinkwetawni ħafna żewġ

fatturi kruċjali: 1. Id-dgħufija kbira tagħhom biex jeżerċitaw kontroll fuqhom infushom meta

għandhom jieqfu jilagħbu; 2. Is-sigħat dejjem iqsar ta’ irqadminħabba l-ħinijiet twal li jqattgħu fil-

logħob virtwali u l-konsegwenzi serji li dan qed iġib miegħumil-lat fiżiku, mentali, soċjali u l-effetti

fil-wirjiet akkademiċi u sportivi.

Bla dubju nirrikonoxxu l-fatt li l-internet jipprovdi liż-żgħażagħ tagħna b’għodod siewja li jistgħu

jintużaw biex jesprimu l-fehmiet tagħhom u jaċċessaw informazzjoni, apparti li huwa għodda

eċċellenti ta’ komunikazzjoni, li joffri opportunitajiet ta’ aċċess għad-dinja u għat-tkabbir

personali. Il-gwaj jibda meta l-użu tal-internet jinbidel f’numru eċċessiv ta’ sigħat f’logħob

virtwali bla rażan li tant jaħkem liż-żgħażagħ tagħna li jitilfu kull forma ta’ kontroll, anzi l-attività

tant issir vizzju li saħansitra l-kilba għal-logħob twasslek biex tnaqqas mit-taħriġ sportiv. Dan il-

vizzju jġib liż-żgħażagħ dipendenti fuq dan it-tip ta’ logħob hekk kif ifittxu li jaħarbu minn xi realtà

li ma jridux jaffaċċjaw bħal pereżempju l-eżamijiet.

X’nistgħu nagħmlu flimkien biex naffrontaw din l-isfida? Qabel xejn huwa importanti ħafna li l-

ġenituri jkunu jafu x’qed jagħmlu wliedhom anke fil-ħin li huma mhumiex id-dar. Huwa tajjeb li

jitkellmu u jiddiskutu magħhom il-pjan ta’ kif qed iqassmu l-ħin tagħhom wara l-iskola. L-abbiltà li

tqassam il-ħin tiegħek tajjeb huwa kruċjali u dan jitlob impenn, kontroll u dixxiplina. M’hemm

xejn ħażin li bi qbil flimkien jinstab ħin ikkontrollat u meqjus biex uliedna jilagħbu fuq il-

kompjuter. L-importanti huwa l-kontroll. Iż-żgħażagħ tagħna jeħtieġ li jkollhom jeżerċitaw huma

stess il-kontroll fuqhom infushom u mhux il-logħob jikkontrolla ħajjithom.

Nagħlaq b’kelmtejn fuq tema għalkollox differenti. Tislima mill-qalb għall-memorja tal-mibki

Albert Chun, figura importanti fit-twelid u l-iżvilupp tal-Iskola Nazzjonali tal-Isport. Dan il-kowċ

tant bravu tal-ġinnastika ħalliena fl-aħħar jiem wara marda kiefra. Min xi darba ħadem jew iltaqa’

miegħu żgur baqa’ imsaħħar bil-pożittività u t-tbissima unika tiegħu anke f’mumenti ta’ diffikultà.

Il-wirt ta’ Albert fl-iskola tagħna jibqa’ għal dejjem.
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Jum Iċ-Ċelebrazzjoni
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Jum iċ-Ċelebrazzjoni
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Jum l-Isport fl-iskola tagħna

Nhar is-27 ta’ Marzu 2018, eżatt qabel ma spiċċajna t-tieni

trimestru, kien organizzat Jum l-Isport fl-iskola tagħna. Huwa

veru li fl-iskola tagħna m’aħniex neqsin mill-isport, però f’din il-

ġurnata annwali, l-istudenti tagħna jinsew għal ftit id-dixxiplina

sportiva tagħhom, u jipparteċipaw f’kompetizzjonijiet u

f’attivitajiet sportivi li s-soltu ma jipprattikawx. Bħas-snin li

għaddew, l-istudenti kienu maqsuma fl-erba’ houses prinċipali:

Cruyff, Jordan, Isinbayeva u Comaneci u ħadu sehem

f’kompetizzjonijiet ta’ volleyball, handball, tennis football, rugby

u relays. Ma setgħetx tonqos ukoll it-tug-of-war li bħal kull sena

ġġorr magħha ħafna entużjażmu. Fl-aħħar, kulħadd kien fuq

ix-xwiek jistenna lis-Surmast iħabbar ir-riżultat finali. Din

is-sena, rebħet il-house ta’ Comaneci. Il-ġurnata intemmet bil-

membri ta’ Comaneci jiċċelebraw flimkien u b’ħafna

sodisfazzjon minn kulħadd għal ġurnata oħra ta’ suċċess

fl-iskola tagħna.

Jum l-Isport
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Jum l-Isport
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JUM L-OMM FL-ISKOLA

8



It-Trofew il-ġdid tal-Premier League Malti fl-

iskola tagħna

L-istudenti tal-iskola tagħna kellhom ix-xorti li

jkunu l-ewwel studenti f’Malta li jaraw it-

Trofew il-ġdid tal-Premier League Malti. Dan

sar b’kollaborazzjoni mal-Malta Football

Association li f’ċerimonja qasira fl-iskola

introduċiet dan it-Trofew kif ukoll l-istudenti

setgħu jistaqsu xi mistoqsijiet lil erba’ plejers

Maltin. Dawn kienu Ryan Camilleri ta’ Valletta

F.C., Paul Fenech ta’ Balzan F.C., Cain Attard

ta’ Birkirkara u Andrei Agius ta’ Hibernians.

Għal din l-attività, koordinata minn Peter

Busuttil, attenda wkoll Kevin Azzopardi,

Koordinatur tal-Midja u tal-Komunikazzjoni fi

ħdan l-MFA. Wara l-istudenti, kellhom ukoll l-

opportunità jieħdu ritratt ta’ tifkira mat-Trofew

li żżanżan fi tmien il-kampjonat ta’ din is-sena.
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L-EDITORJAL

Min jorqod ma jaqbadx ħut

Iż-żmien itir bħar-riħ u nistgħu ngħidu li anke

s-sena skolastika għaddiet bħal leħħa ta’ berqa. Matulha għaddejna minn episodji

differenti kemm dawk li kienu pożittivi u kif ukoll dawk li forsi tawna sfida biex

nagħmluhom. Bla dubju ta’ xejn qatt ma ħarisna lura u ppruvajna nitgħallmu minn

kull sitwazzjoni.

Li kieku rqadna u ma tajna kas ta’ xejn, żgur li din is-sena ma kinitx tkun waħda ta’

sodisfazzjon. Ħares ftit lura lejn dak li għamilt int matul dis-sena u ara kemm

irnexxielek tikseb suċċess f’dak kollu li wettaqt. Forsi kien hemm drabi fejn stajt

ħdimt ftit aktar u ma tajtx il-mija fil-mija biex ikollok riżultat tajjeb f’kull xogħol li

wettaqt.

Naturalment issa li ġej is-sajf, wieħed ikollu ftit aktar ħin fuq idejh. Però jkun hemm

min, li dan ma jużahx tajjeb u minflok jaħdem ftit aktar biex jakkwista riżultat tajjeb

is-sena ta’ wara, jispiċċa jaħli ħinu billi jorqod għal ħin twil, joħroġ jew inkella jqatta’

sigħat twal juża apparat teknoloġiku.

Għalhekk ftakar biex tqassam ħinek tajjeb għax dak li ħlejt qatt mhu se jerġa’ jiġi!
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Kurżitajiet

1. L-iljunfanti huma l-uniċi annimali li 

mhumiex kapaċi jaqbżu.

2. In-nemus għandu s-snien.  Għalhekk

inħossuh joqrosna meta tigdimha xi 

waħda.

3. L-orsijiet polari huma kollha xellugin.  

4. L-istilla tal-baħar m’għandhiex moħħ.

5. Il-kukkudrilli ma jistgħux joħorġu

lsienhom.  

6. Il-wirdiena kapaċi tgħix disat ijiem

mingħajr ras u tmut biss għax ma tkunx

tista’ tiekol. 
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9 ta’ April: Saret il-preżentazzjoni tat-trofew il-ġdid tal-Premier

LeagueMalti fis-sala tal-iskola.

17 ta’ April: Żewġ studenti tal-iskola tagħna, Kayleigh Chetcuti u

Alexandra Gatt ħadu sehem fil-Maths Venture li din is-sena saret

f’Għawdex.

18 u 19 ta’ April: Grupp ta’ studenti mill-iskola tagħna ħadu sehem

f’kompetizzjonijiet tal-għawm organizzati għall-iskejjel.

19 ta’ April: Żewġ studenti ta’ Ekoskola, Kurt Zahra u Kyle Caruana,

ħadu sehem fil-Parlament ta’ Ekoskola.

20 ta’ April: L-istudenti tal-Bijoloġija ħadu sehem f’fieldwork.

20 ta’ April: L-istudenti tal-futbol ħadu sehem f’kompetizzjoni għall-

istudenti tal-iskejjel sekondarji.

23 sa 27 ta’ April: Kienet organizzata l-Ġimgħa tal-Ktieb.

24 ta’ April: Żjara fl-iskola minn rappreżentanti tal-Ambaxxata

Franċiża.

25 ta’ April: Grupp ta’ studenti tal-Arti u tal-Ispanjol żaru l-

esebizzjoni tal-Arti Picasso –Mirò.

26 u 30 ta’ April: Saret kompetizzjoni tal-waterpolo organizzata bejn

l-iskejjel sekondarji.

30 ta’ April: L-istudenti tar-raba’ sena ġew ippreżentati biċ-ċertifikati

tagħhommarbuta mal-Espożizzjoni tal-Karrieri.

3 u 4 ta’ Mejju: Grupp ta’ studenti ħadu sehem fil-World Athletics

Day fil-Marsa.

7 ta’ Mejju: Grupp ta’ studenti ħadu sehem fil-kompetizzjonijiet tat-

Table Tennis.

8 ta’ Mejju: Grupp ta’ studenti ħadu sehem fil-kompetizzjonijiet tal-

Badminton.

10 ta’Mejju: Jum iċ-Ċelebrazzjoni

11 ta’Mejju: Saret attività għall-ommijiet fl-okkażjoni ta’ Jum l-Omm.

30 ta’Mejju: Staff Development Day għall-għalliema tal-iskola.
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Konferenza tal-Isport

‘Nagħtu Sapport lill-istudent-atleti’ 

Fil-15 ta’ Marzu 2018, l-Iskola Nazzjonali tal-Isport
organizzat Konferenza Nazzjonali tal-Isport, grazzi
għall-fondi mogħtija mill-Ewropa taħt il-programm
tal -Erasmus +. Din il-konferenza saret fil-lukanda

Radisson, Pembroke u kellha attendenza tajba ħafna u 
kienet miftuħa għall-ġenituri, studenti post-

sekondarji, għalliema, kowċes, amministraturi fl-
isport u oħrajn. 

Il-konferenza ġiet miftuħa mis-Surmast tal-
iskola, is-Sur George Micallef kif ukoll mis-Segretarju
Parlamentari tal-Isport, Dr Clifton Grima. Il-psikologa,
Dr Adele Muscat, imbagħad spjegat l-għan tal-proġett
Erasmus + fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport u l-
importanza li jkun hemm ukoll edukazzjoni għall-
ġenituri biex dawn ikunu jafu kif jagħtu sapport aħjar
lit-tfal tagħhom. Il-plejer tal-waterpolo, Stevie
Camilleri, li jilgħab l-isport tiegħu professjonalment
f ’Ruma ġie intervistat mis-Sinjura Anna Maria Gatt
fuq it-transizzjonijiet li għadda minnhom fl-isport
matul il-karriera tiegħu u fuq l-esperjenzi pożittivi kif
ukoll dawk diffiċli li hu għadda minnhom.

Il-mistieden speċjali tal-konferenza kien is-Sur
Daniel Ransom, psikologu tal-isport, fi ħdan l-
Akkademja tal-Manchester United ġewwa l-Ingilterra.
Dan tkellem kif aħna nistgħu ngħinu l-atleti żgħar
jiżviluppaw it-talent tagħhom. Il-psikologu tal-Junior
College, is-Sur Joshua Aquilina, spjega lill-ġenituri kif
fl-adoloxxenza ż-żgħażagħ jistgħu jibdew ibatu minn
ansjetà żejda kif ukoll mid-dwejjaq. Hu enfasizza l-
importanza li żgħażagħ ifittxu l-għajnuna meħtieġa
waqt mumenti diffiċli.

Il-konferenza ngħalqet mill-istudenti tal-Iskola
Nazzjonali tal-Isport kif ukoll dawk Ċiprijotti u
Finlandiżi li kienu magħna dik il-ġimgħa. L-istudenti
tkellmu fuq it-tipi ta’ sapport li jirċievu u kif dan jista’
jiġi mtejjeb biex l-istudenti-atleti jkunu jistgħu
jlaħħqu aħjar mal-ħajja impenjattiva tagħhom.
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Ġimgħa ddedikata lill-ktieb
Mit-23 sas-27 ta’ April 2018
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Ġimgħa ddedikata lill-ktieb
Mit-23 sas-27 ta’ April 2018
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Lil Missieri

Papà taf kemm inħobbok

Ma nixba’ ngħidlek qatt

Avolja żżomm mal-Juve

Li ma jaħmilhom ħadd!

Int taħdem u tistinka

Biex lilna żżomm kuntenti

It-taħriġ tiġi magħna

Kemm inti effiċjenti!

Illum f’Jum il-Missier

Irrid ngħidlek bla waqfien

Grazzi papà u nħobbok

Għal dejjem tul iż-żmien

Nathan Bonavia

Is-Seba’ Sena Lime
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Lil Missieri

Missieri jaħdem għalija,

moħħu dejjem fija,

jgħidli kemm nistinkaw,

dejjem hemm għalija.

Missieri eżemplari,

imma bniedem tal-affari,

ma ssibx ieħor bħalu,

għax hu persuna rari.

Bniedem maħbub u twajjeb,

jieħu ħsieb il-familja,

ħabib kbir tiegħi,

inħobbu fuq il-mija.

Jieħu ħsiebi li ma naqax lura,

Jarani nikber bħan-natura.

Thea Blake

Is-Seba’ Sena Oranġjo
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