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Jak uczyć się efektywnie ? 
 

 Uczenie się jest umiejętnością, którą ćwiczysz od wielu lat. Znasz już 
swoje możliwości i wiesz, ile czasu potrzebujesz na naukę. Warto jednak sko-
rzystać z zamieszczo-
nych poniżej rad: 
 
1. Czas: 
    - Nie odrabiaj lekcji zaraz 
po powrocie ze szkoły. Twój 
mózg potrzebuje odpoczynku. 
    - Ucz się systematycznie! 
Jeśli codziennie poświęcisz 
pół godziny na naukę, unik-
niesz nagromadzenia zbyt 
dużej ilości materiału. 
    - Podczas nauki rób sobie 
przerwy! 
2. Miejsce: 
    - Zadbaj o miejsce, w któ-
rym będziesz się uczyć. 
    - Zanim zaczniesz się 
uczyć, zbierz wszystkie po-
trzebne materiały. 
    - Postaraj się, aby nic Cię nie rozpraszało w czasie nauki. Wycisz telefon, wyłącz  telewi-
zor, radio i komputer. 
3. Sposób: 
    - Znajdź technikę zapamiętywania, która najbardziej Ci odpowiada. 
    - Szukaj zabawnych skojarzeń lub twórz rymowanki z nowymi wiadomościami, które  
      pomogą Ci w zapamiętywaniu wiedzy. 
    - W trakcie uczenia się rób notatki i podkreślaj to co najważniejsze. 
 
Jeśli się zastosujesz do tych rad, to nauka zacznie  sprawiać Ci przyjemność,  
a efekty będą widoczne już po paru tygodniach. 
 

Magdalena Knapik 
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 W sobotę, 3 października 2015 r., odbył się w naszej szkole festyn środowiskowy Święto 
Pieczonego Ziemniaka. Jest ono obchodzone jest przez nas wczesną jesienią już od kilku lat. 

 W tym roku dopisała pogoda. Aura iście letnia zachęcała do oglądania barwnych stoisk przygotowanych przez 
uczniów i rodziców poszczególnych klas, począwszy od przedszkolaków, a na 
szóstoklasistach koocząc. 
 Przechodząc obok stoisk, można było dostad oczopląsu. Uwagę przyciąga-
ły wielobarwne, wykonane z wielkim kunsztem dekoracje o tematyce jesiennej. 
Ślinka ciekła na widok przepysznych potraw, których nie powstydziłyby się naj-
lepsze restauracje. Czego tam nie było? Mozna było skosztowad klusków staropol-
skich, frytek, placków ziemniaczanych oraz kopytek, chleba ze smalcem i różno-
rodnych sałatek, potraw z soczewicy oraz tradycyjnego grilla. A obok tych sma-
kołyków przewspaniałe słodkości: mnóstwo ciast, pączków, babeczek, gofrów  

i waty cukrowej. Do picia oferowano bardzo zdrowe soki świeżo wycis-
kane z owoców i warzyw.  
 Obok atrakcji kuli-
narnych na uczestników pik-
niku czekały konkursy o te-
matyce ziemniaczanej, poka-
zy strażackie, zmagania recy-
tatorskie i ortograficzne oraz 
pokazy sztuki bandażowania. 
Wszystko odbywało się przy 
dźwiękach skocznych melodii 

oraz występu szkolnego zespołu wokalnego.Imprezę można zaliczyd do udanych. Świadczył o tym wesoły gwar rozlegają-
cy się wokół szkoły oraz roześmiane twarze małych i dużych uczestników pikniku. Do spotkania za rok. 

 

Dla Naszych Nauczycieli 
 

Co roku, 14 października, uroczyście obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. 
Wszystkie dzieci ubrane są na galowo. Przynoszą swoim wychowawcom kwiaty  
i laurki z życzeniami. Na uroczystym apelu podziwiane są występy artystyczne 
przygotowane przez uczniów. Nauczyciele tego dnia są bardzo mili i nie stawiają 
nam złych ocen. Szkoda, że Dzień Nauczyciela jest tylko raz w roku.  
 

Życzenia w Dniu Nauczyciela i nie tylko... 
 

- Naszemu Panu składamy słoneczne życzenia: zdrowia, szczęścia, radości i marzeń speł-
nienia. Aby zawsze było słońce i uśmiech na twarzy, aby wszystko się spełniło o czym 
nasz Pan marzy. 
- Rzekę pięknych kwiatów znamy, tulipanów, róż i bzów. Dla nauczycieli mamy najpięk-
niejszy bukiet słów.  
- Za trudną pracę z nami i okazane serce, chylimy głowy w ogromnej podzięce.  
 - Składamy Wam szacunek i podziękę , że nas prowadzicie w jasne bramy , że nam  
podaliście rękę. 
                                                                                             Wybrała Emilka Bagniuk z klasy V 
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Na pewno znasz to uczucie, gdy nie chce Ci się nic robić, na dworze jest zimno i leje 

deszcz. Zamiast nudzić się zacznij myśleć kreatywnie! 

Oto kilka propozycji redakcji na chłodne, jesienne popołudnia:  

 granie w gry planszowe,  
 oglądanie filmów, szczególnie polecam filmy: „Baranek Shaun Film” oraz „Krudowie”,  
 jazda na rowerze i rolkach „Pamiętajcie ruch to zdrowie!” 
 zbieranie grzybów - tylko skonsultujcie jakość swoich zbiorów z osobą dorosłą, 
 czytanie książek » ostatnio zafascynowała mnie lektura pod tytułem „Tomek Łebski”, 
 gra w piłkę nożną.  

Jak widać jesienią wcale nie musi być nudno!  

        Opracował  Tomasz Skawiński 
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Spędzanie wolnego czasu jesienią ... 

 Witajcie! Nazywam się Martyna Jaworska i opowiem Wam, co może się stad, gdy skusicie 
się na zażywanie używek ! 

Picie alkoholu - jeżeli ktoś namawia Cię do picia (nawet na ulicy), zawsze mów stanowcze NIE! 
Czy wiesz, że:  
1. Picie alkoholu szkodzi zdrowiu, i zabija od środka. 
2. Picie alkoholu może doprowadzid do: kradzieży, jazdy po pijanemu, samobójstwa, a nawet do zabicia bliskiej ci oso-

by! Więc strzeż się ! 
Papierosy - niby niwelują  złośd, ale tylko na jaki czas? Mniej więcej 15 minut! 

Czy wiesz, że papierosy powodują raka i powoli zabijają organizm od środka. Tak jak wspomniałam na początku: 
"Niby niwelują złośd, ale na jak długo?" Palacz często sięga po papierosy. Niektórzy dziennie wypalają paczkę lub nawet 
więcej! Paczka papierosów kosztuje około 12 złotych - to około 360 zł miesięcznie! 
Gdy Cię namawiają do palenia, zawsze mów NIE ! ! ! 

Narkotyki - chyba najgorsza rzecz z tych wszystkich! 
Czy wiesz, że narkotyki zabijają szybciej od papierosów i alkoholu? Pewnie słyszeliście o serialu "Szkoła". Są tam pokazy-
wane dramaty uczniów .W jednym z odcinków opowiedziano historię trzech przyjaciół, którzy nabyli i zażyli dopalacze. 
Dwóch przeżyło, trzeci zamarł w szpitalu.  

 

Pamiętaj, zawsze mów NIE ! ! !, gdy Cię nama-

wiają do zażycia używek ! 

 

 Dzieo dobry moi drodzy! Dzisiaj zdradzę Wam, jak się ubierad jesienią. A uwierzcie mi - jesieo 

wcale nie musi byd ponura i szara! Zacznijmy chodzid kolorowo! Proponuję założyd 

barwną bluzkę, bluzę i przeciwdeszczową kurtkę, a do tego leginsy w biało-zielone (inne 

kolory też dozwolone) paseczki albo jak kto woli - kropeczki. 

Zabierajcie ze sobą wesołe parasole! A do 

tych parasoli można dobrad kalosze i śmigad 

po kałużach!  

Jesieo jest zmienną porą roku. Kiedy zawie-

je, koniecznie włóżcie cieplutką czapkę i szalik - dwukolorowe. Odlotowe 

ubrania możecie kupid w takich sklepach jak: HM, Coccodrillo, 5 10 15, 

Smyk, a także w Reserved. Pamiętajcie! Rozweselcie jesieo kolorowymi 

ubraniami !| 

                                                                                                                                                                                                                Maria Bielecka 
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 Od września tego roku w naszej szkole rozpoczął naukę nowy uczeo - Kacper Stankowski. Poznajmy bliżej 
nowego kolegę: 
K. Rz. - Jak masz na imię? 
K. S.- Mam na imię Kacper. 
K. Rz. - Do której chodzi klasy? 
K. S. - Jestem uczniem czwartej klasy. 
K. Rz. - Czy podoba ci się nasza szkoła? 
K. S. - Tak, Podoba mi się. 
K. Rz. - A co najbardziej ci się podoba? 
K. S. - Podoba mi się sala gimnastyczna oraz duże boisko szkolne. 
K. Rz. - Jakie są twoje relacje z koleżankami i kolegami? 
K. S. - Myślę, że są poprawne. 
K. Rz. - A kogo najbardziej lubisz? 
K. S. - Najbardziej lubię Kamila Winiarczyka, ponieważ jest miły i koleżeoski. 
K. Rz. - Co myślisz o nauczycielach? 
K. S. - Myślę, że są dobrzy. 
K. Rz. - Dlaczego? 
K. S. - Ponieważ dobrze uczą. 
K. Rz. - Co się Ci podoba w nauczycielach? 
K. S. - Podoba mi się to, że każdy nauczyciel jest sympatyczny. 
K. Rz. - Jaki jest twój ulubiony przedmiot? 
K. S. - Najbardziej lubię matematykę. 
K. Rz. - A może masz ulubionego nauczyciela? 
K. S. - Najbardziej lubię panią Staszak, moją wychowawczynię. 
K. Rz. - Czym się interesujesz? 
K. S. - Interesuję się piłką nożną. 
K. Rz. - Gdzie chodziłeś do szkoły? 
K. S. Chodziłem do szkoły w Głobinie. 
Dziękuję Ci za rozmowę i życzę powodzenia oraz samych sukcesów w naszej szkole. 

Z Kacprem rozmawiał Kamil Rzeźnicki 

 Cześd, jestem Kinga i opowiem Wam o moich kotach - Łezce  

i Karmelku. Łezka ma jasną sierśd, a Karmelek ciemną. Te kotki dosta-

łam od kolegi mojego dziadka. One śpią na schodach w kartonie wy-

ściełanym poduszkami. Łezkę wyróżnia naprawdę dziwna umiejęt-

nośd. Nauczyłam ją siedzied na mojej ręce jak papuga. A Karmelek 

potrafi wspiąd się na pionowy mur. Zwierzaczki najbardziej lubią jeśd 

karmę dla kotów, która na szczęście nie jest droga. Ich ulubiona zaba-

wa to myszka. Gra polega na tym, że kot biegnie za sznurkiem z przy-

wiązanym piórkiem. A i jeszcze jedno, nasze rodzinne kotki najbar-

dziej lubią mnie i moją siostrę. 

Kinga Jesiołowska z klasy V. 

-Proszę pani co się stało? – pyta Jaś, widząc 
zapłakaną sąsiadkę. 
  - Bo uciekł mi kanarek. 
 Następnego dnia Jasiu przynosi sąsiadce ko-
ta. 
  - Jasiu to jest kot, a gdzie kanarek? 
  - W środku. 
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- Wczoraj oszukałem kolej. 
- Jak? 
- Kupiłem bilet na pociąg, a pojechałem auto-
busem. 

- Tato, popatrz jaki piękny statek! 
- To nie jest statek synu to jacht. 
- Jacht? A jak to się pisze? 
- Hm… Wiesz co, masz rację, to chyba jednak 

statek . 

 -Tato, kto jest mądrzejszy, ojciec czy syn? – 
pyta Jasio. 
 -Oczywiście, że ojciec ! ! ! 
 -To dlaczego znanym fizykiem był Albert Ein-
stein, a nie jego ojciec ? 

  Przed egzaminem: 
 - Powtarzałeś coś? 
 - Tak 
 -A co? 
 - Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie do-
brze... 

 
Opracował Marek Skawiński 
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