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Jak zaadaptować się w nowej
szkole?
Fakty o szkole.

Kalendarz i
harmonogram zebrań

Szkoło

       Konkurs!!!
Pierwsze 5 osób,
które zgłosi się z
rozwiązanym      
poprawnie        
rebusem otrzyma
drobne upominki.
Termin do 30
września. 
Może i Ty będziesz
tym
szczęściarzem:-) 

POWODZENIA:)))

 Jak być                  
 cool.                
 Jak się                  
 uczyć żeby się
 nauczyć. 

 

Dobór osób do
stopki redakcyjnej
w trakcie realizacji.
Red.Naczelna
Agnieszka Prudło

Witaj
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                               Konkurs REBUS!!!

Rebus

KALENDARZ
ROKU
SZKOLNEGO
2017/2018

Zimowa
przerwa
świąteczna:
23 - 31
grudnia
2017
Ferie
zimowe:

29 stycznia
- 11 luty
2018

Wiosenna
przerwa
świąteczna
29 marca - 3
kwietnia
2018
Egzamin
przeprowa
dzony

w ostatnim
roku nauki
gimnazjum:
18 - 20
kwietnia
2018

Zakończenie
rocznych
zajęć
dydaktyczno
- wychowa
wczych

22 czerwca
2018
 
 I półrocze
w PSP7 04
września
2017 - 26
stycznia
2018 

II półrocze
w PSP7 12
luty 2018

- 22
czerwca
2018
Ferie letnie
23 czerwca
2018 - 31
sierpnia
2018

Rebus
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Harmonogram spotkania z rodzicami i konsultacji          
 w roku szkolnym 2017/2018

rodziców
Zebrania z
rodzicami 

godz.17.00 -
18.00

 Daty:
20.09.2017,
29.11.2017,
07.03.2017,
23.05.2017

Konsultacje dla
rodziców 

 godz.17.00 -
18.00 
Daty:
25.10.2017,
03.01.2018,
25.04.2018 

 Rodzicu
pamiętaj!!! 

Kochaj, ale
wymagaj.
Okazuj dziecku
swoje uczucia.

 Stawiaj
poprzeczki ma
miarę własnych
ambicji.
Naucz się
słuchać
dziecka.
Nie mów
"nigdy",
"wszystko"      
  i "zawsze".
Pozwól dziecku
podejmować
decyzje            
o dodatkowych

zajęciach          
i innych
sprawach.
Pokaż dziecku
korzyści
płynące ze
spróbowania
swoich sił        
w nowej
dziedzinie - i nie
naciskaj dłużej. 
Zaufaj dziecku  
 i okazuj mu to
zaufanie.
Okazuj

zainteresowanie
zamiast
kontrolować. 
Rozmawiaj      
z dzieckiem
wtedy, gdy
panujesz nad
swoimi
emocjami.
Nie obarczaj
dziecka
poczuciem
winy.
 Wyszukuj
pozytywy      

   w każdej
sytuacji.
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             Adaptacja w szkole

Łączy nas
wspólny cel:

 
   Jak pomóc

Fakty o szkole.

dziecku w
dobrej adapta-
cji w szkole
podczas
pierwszych dni
nauki?

DOBRO
DZIECKA.

Bądźmy w
stałym
kontakcie z
wychowawcą
 dziecka i
rodzicami
innych uczniów.

Informujmy o
swoich spostrze
żeniach i
obawach.

w szkole

Dobrze byłoby,
aby dziecko
zapoznało się
wcześniej z
nową szkołą –
np. podczas Dni
Otwartych czy
poprzez www.

Codziennie
znajdźmy czas
na rozmowę z
dzieckiem o
tym co się
wydarzyło w
szkole, czego

nowego się
nauczyło lub
dowiedziało, a
także wspólne
rozwiązywanie
problemów,
wspieranie

dziecka
psychicznie,
obserwację
zmian w
zachowaniu
dziecka.

Szkoła jest
bardzo ważnym
okresem w
życiu ucznia.
Przygotowuje go
do życia
pełnego
roszczeń,
wymówek i
braku

odpowiedzia
lności. Jest
ciekawą
przygodą, gdzie
uczeń uczy się
podejmować
decyzje i
odpowiadać za
nie.

w szkole
szkoła

Adaptacja

Dziecko
Lekcja
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              Jak być cool (szkolny zestaw modowy -
trampki).

To najwygodnie
jsze buty na
świecie!
Sprawdzają się
podczas
długich
spacerów, na
boisku, świetnie
radzą sobie w
przestrzeni
miejskiej i…
zdecydowanie
królują na
szkolnych
korytarzach.

Trampki i
tenisówki –
idealne na co
dzień, i choć w
DNA mają
zakorzeniony
sportowy styl,
to w tym
sezonie nawet
fanki elegancji i
słodkości
znajdą coś dla
siebie.
Historia
tenisówek

ma już ponad
sto lat, i
oczywiście
powiązana jest
ze sportem.
Buty na
gumowej
podeszwie
zostały
stworzone dla
koszykarzy, ale
dopiero w
latach 20.
ubiegłego wieku
stały

się popularne
dzięki
zawodnikowi
Charlesowi
„Chuckowi”      
H.Taylorowi.
Mimo swojej
niecodziennej
formy, spisują
się równie
dobrze co
klasyczne
modele. Nadają
się do biegania,
fantastycznie

prezentują się z
jeansami i
szortami. I
spodobają się
nie tylko
dziewczynom z
podstawówki,
ale i starszym
koleżankom.
Zwłaszcza, że
znajdziemy je
w każdym
kolorze; od
słodkiego różu,
przez biel.

Szukajcie
odpowiednich
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                  Jak się uczyć żeby się nauczyć?                    
                         7 zasad skutecznej nauki języka obcego

1. Reguła
cichego kąta
(poświęć na
naukę aż 15
minut)
2. Reguła
spokojnego
żołądka (Do
nauki siadaj
najedzony)
3. Reguła 15
minut dziennie
4. Reguła
sensownego
powtarzania
5. Reguła

marchewki (Nic
tak nie cieszy
jak mała
nagroda -  Nie
chodzi tu tylko i
wyłącznie o
nagrody
rzeczowe – np.
czekoladki czy
inne drobiazgi.
Gdy
systematycznie
korzysta się z
pudełka do
nauki, nagrodą
staje

się
przerzucenie
karteczki do
kolejnej
przegródki, a
jeszcze
większą –
opróżnienie
całej
przegródki. Ten
quiz naprawdę
wciąga! Po
pewnym czasie
trudno Ci
będzie oderwać
się od

powtarzania
materiału, bo
zechcesz
fizycznie
przemieścić jak
najwięcej
karteczek do
kolejnych
przegródek.
6. Reguła
łapania okazji
(wykorzystaj
każdą chwilę
na naukę  -
naprawdę
warto)

7.  W domu
możesz:oglądać
filmy w wersji
oryginalnej lub
słuchać
muzyki. Daje to
możliwość
opanowania
melodii języka,
typowego
akcentu,
potocznych
zwrotów,
aktualnie
używanego
słownictwa. 
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