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Co w szkole piszczy?

Czas start!
  Jeszcze niedawno, zagrzebani po uszy w plażowym
piasku, grzaliśmy się w blasku wakacyjnego słońca, a już
nie możemy wygrzebać się z kartkówek i sprawdzianów.
Wniosek jest jeden – nastał wrzesień!
  Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 odbyło
się 4 września. Tego dnia, po raz pierwszy od 18 lat,
zamiast klas pierwszych gimnazjum powitaliśmy klasy
siódme. Za część oficjalną uroczystości odpowiadali
uczniowie klas trzecich gimnazjum, a ich działania
koordynowały Pani Paulina Skóra i Pani Karolina
Szymczak. Pani Dyrektor Beata Ostałowska w swoim
przemówieniu zwróciła uwagę, że wraz z rozpoczęciem
kolejnego roku szkolnego zaczynamy nowy etap w życiu i 
to od nas zależy, jaki będzie jego czerwcowy finał. Niby
oczywiste, ale warto to sobie uświadomić i dobrze
wykorzystać najbliższe miesiące. Podczas uroczystości
nie zabrakło także naszego przyjaciela, absolwenta szkoły
przy Drewnianej, żołnierza Armii Krajowej Grupy Bojowej
„Krybar”, Pana Wiesława Gniazdowskiego, który
przypomniał nam o wydarzeniach z września 1939 roku.
  Jak mawiał Jan Kasprowicz: "Ten naj�szczęśliw�szy
z ludzi, które�mu nic zapału do książek nie os�tudzi".
Mamy nadzieję, że już podgrzaliśmy w Was zapał do
czytania. Szczęśliwego nowego roku szkolnego!

.

.

Matematyka da się lubić!
  14.09 przekonali się o tym nasi
uczniowie, którzy wraz z Panią
Aleksandrą Kamolą uczestniczyli w
obchodach Dnia Popularyzacji
Matematyki na Wydziale Matematyki i
Nauk Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej. Zajęcia z robotyki czy
escape room to tylko niektóre z
atrakcji.
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  Klasy trzecie gimnazjum, w ramach lekcji języka polskiego, udały się do Pałacu Kultury i
Nauki na wystawę pt.: ,,Dali kontra Warhol". Uczniowie mieli okazję zobaczyć na żywo
dzieła wielkich mistrzów, a dzięki fascynującym opowieściom przewodników, poznać także
ich historię. Sztuka oddalona od realizmu przypadła do gustu młodym odbiorcom. Oprócz
słynnych obrazów z zainteresowaniem oglądali projekty okładek płytowych, rzeźby, filmy,
czy też wąchali zapachy zaprojektowane przez Salvadora Dalego. Wystawa jest godna
polecenia, ale należy się spieszyć – potrwa do 7 października.

. .

.

. .

Mistrzostwa Śródmieścia 
w biegach przełajowych 
Sezon zawodów sportowych rozpoczęliśmy od
Mistrzostw Śródmieścia w biegach przełajowych. 
  Biegaliśmy w Parku Skaryszewskim. Naszą
szkołę reprezentowała silna grupa dziewcząt i
chłopców z klas piątych, szóstych, siódmych
oraz II i III gimnazjum. Choć pogoda była
niekorzystna, to forma sportowa i nastroje
znakomite. Wszyscy wykazali się ogromnym
zaangażowaniem i wolą walki do końca. Do
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży awansował
Paweł Czułowski, który w fantastycznym stylu
pokonał trasę. Pozostali zawodnicy byli bardzo
blisko i na pewno w przyszłym roku im się uda.     
  Wszystkim serdecznie gratulujemy i czekamy
na występ Pawła podczas Warszawskiej
Olimpiady Młodzieży!

Natalia Matwiejczyk 3b

Od surrealizmu do pop-artu

. .
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Kacper Brzozowski 3b

Wycieczka Klas 3b i 3c

     21.09.2017 r. klasy 3b i 3c wraz z Paniami: Pauliną Skórą, Karoliną Szymczak, Magdaleną Lipiec i
Eweliną Pietrewicz oraz wybrały się na jednodniową wycieczkę, odwiedzając kolejno Kazimierz Dolny,
Puławy i Maciejowice. Naszym pilotem i przewodnikiem był Pan Wojciech Tuz.
Zbiórka odbyła się o godzinie 7:45 na szkolnym dziedzińcu, pod „Sówką”. Wraz z wybiciem godziny
8:00, pod szkołę podjechał autokar, który prowadził osobiście Pan Roman, współpracujący ze szkołą
przy ul. Drewnianej od 2000 r.! Wycieczkowicze już po pięciu minutach znaleźli się w autokarze, po
czym ruszyli z pełnym entuzjazmem w kierunku Kazimierza.
O godzinie 10:00 grupa dotarła do Ryk, gdzie rozpoczęło się zwiedzanie zabytkowego Kościoła pw.
Najświętszego Zbawiciela. Został on wybudowany na początku XX w. (a dokładniej w latach 1908–
1914), w stylu neogotyckim i opiera się na kamiennych fundamentach. Ołtarz został zaprojektowany
przez Józefa Dziekońskiego, a nad nim umieszczony jest obraz autorstwa Leona Wyczółkowskiego,
przedstawiający ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa. W tle można dostrzec Kraków i
przemaszerowujący go poczet polskich królów. Po podziwianiu tego arcydzieła architektonicznego,
autokar mknął w kierunku Puław. Przejeżdżał po północnej części Wyżyny Lubelskiej, wprost do
Kazimierza Dolnego.
  Około godz. 12:00 przyszedł czas, by trochę się nacieszyć kontaktem z naturą, bowiem jednym z
punktów wycieczki był spacer po Wąwozie Korzeniowym, który jest wąwozem ze skały lessowej.
Rozrywki było co niemiara, zwłaszcza, kiedy jedni ślizgali się na mokrym lessie, a drudzy mieli okazję
zobaczyć dotąd nieznane im okazy roślin.
  O 12:40 Pan Roman zawiózł wszystkich do centrum Kazimierza Dolnego, gdzie głównym punktem
zwiedzania był kościół farny. Został on wybudowany w stylu renesansu lubelskiego. Świątynia ta
wywarła niesamowite wrażenie swoimi zdobieniami na suficie, zabytkowym żyrandolem, pięknymi
organami oraz obrazem Matki Boskiej z Jezusem. Uczniowie, wychodząc z Kościoła, widzieli pomnik
psa, którego pogłaskanie po nosie ma rzekomo sprawić powrót do Kazimierza.  Przemierzając ulice
tego miasta, wycieczkowicze oglądali kamienice Przybyłów prezentujące wizerunki św. Mikołaja i św.
Krzysztofa.
   O godz. 13:15 nastał trwający pół godziny czas wolny. Każdy mógł zgłębiać piękno Kazimierza na
swój sposób – jedni jedząc pyszne kebaby, inni kupując słynne koguty. Następnie cała grupa udała się
nad Wisłę. Niestety, z powodu niesprzyjającej pogody, nikt nie popłynął promem.  

  Kolejnym punktem wycieczki były Puławy, gdzie
uczniowie podziwiali Pałac Czartoryskich i ogród
w stylu angielskim, w którym każdego zachwycił
widok barwnych pawi. Zwiedzający analizowali
pomnik Izabeli z Flemingów księżnej
Czartoryskiej, Domek Gotycki, czy też Świątynię
Sybilli – pierwsze Polskie Muzeum Narodowe.
O godz. 15:10 klasy dojechały do Maciejowic,
gdzie mieści się lokalne Muzeum Tadeusza
Kościuszki.  Wielu osobom spodobały się
eksponaty muzealne – repliki mundurów, strzelby,
kosy kosynierów itp. Dokładnie poznaliśmy
historię honorowego wodza, jakim był
Kościuszko.  

  Niestety, wszystko co dobre kiedyś się kończy.
Do Warszawy, gdzie dotarliśmy na 19:00. Według
rankingu przeprowadzonego w drodze powrotnej
największe wrażenie na uczestnikach zrobił
Wąwóz Korzeniowy. Na mnie wrażenie zrobiły
także Puławy.
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Akcja ewakuacja!
Dzięki próbnym ewakuacjom nasi uczniowie wiedzą, jak należy zachować
się w sytuacjach zagrożenia.

Szkolny Klub Wolontariatu 
na wyborach Miss
  
  7.10 po raz pierwszy w Polsce zorganizowano międzynarodowy konkurs
Miss Świata na wózku.

  O tytuł Miss rywalizowały kandydatki z dziewiętnastu państw. Polskę
reprezentowały dwie panie, przy czym jedna z nich zdobyła tytuł Drugiej
Wicemiss! Spotkanie uświetniły występy znakomitych artystów - Moniki
Kuszyńskiej oraz zespołu Saund's n'Grace.

  Warto przy tym wspomnieć, że wolontariusze z naszego Szkolnego Klubu
Wolontariatu, wraz z Panią Magdaleną Lipiec i Panią Anną Haciuk, pomagali
przy organizacji tej imprezy. Uczniowie spisali się na medal - zostali
najdłużej ze wszystkich grup. Szczególnie należy docenić nowych
wolontariuszy, którzy zasilili szeregi grupy z naszej szkoły.

  Organizatorom konkursu zależało na zwróceniu uwagi na kobiety i ich
potrzeby, na ich piękno pomimo niepełnosprawności. Trzeba przyznać, że
wyszło im to wspaniale!

Klub Młodego Odkrywcy
Uczniowie Szkolnego Koła Przyrodniczego z Drewnianej – Klub Młodego
Odkrywcy, przy współpracy z Centrum Nauki Kopernik, odkrywają
tajemnice otaczającej nas przyrody. Tym razem budowaliśmy „Marsjański
Statek Kosmiczny i próbowaliśmy wystrzelić nim jajko w kosmos!
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Krystian Orłowski 2b

Na sarmackim dworze – 
lekcje muzealne w Wilanowie
  We wrześniu klasy 2a i 2b uczestniczyły w interesujące wycieczkach do
Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. 

  Tematem przewodnim lekcji muzealnych, w których brali udział
gimnazjaliści, była kultura i obyczaje Sarmatów oraz zagadnienia dotyczące
baroku. Spacer po obiekcie okazał się być bardzo ciekawym
doświadczeniem. Oprócz zwiedzania sal, uczniowie mieli możliwość
przymierzenia rekonstrukcji sarmackiego stroju codziennego. Dowiedzieli się
m. in., jak wyglądał dwór szlachecki, czy też jak przebiegał typowy dzień
Sarmaty.

 Polecam wszystkim wizytę w Wilanowie i wycieczkę o tej tematyce. Sam
budynek pałacu robi ogromne wrażenie. Lekcja muzealna jest ciekawym
urozmaiceniem zajęć szkolnych.

.

.

Kto powiedział, 
że jesień jest smutna?
Uczniowie klasy 2a i 2c Gimnazjum przekonali się, że Zielona
Szkoła to fantastyczna inicjatywa, bez względu na porę roku, w
której się odbywa.
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Zofia Brzezińska, Jan Brzeziński

Długi rok szkolny
na motywach powieści „Długi Mars” Terryego Pratchetta i Stephena Baxtera

          Szkoła przy Drewnianej. Korytarze i sale już opustoszały. Teraz, o 20:45, pięć godzin po zakończeniu pracy szkoły,
człowiek mógł być tu samotny. Mógł być jedyną żywą duszą w całym budynku.
-  Taki stan dziwnie wpływa na umysł… – myślał pan Łosiowski.
Noc za oknem była zimna i okropna, a światło komputera wymierzone prosto w niego. 
-  A jednak – pomyślał – nawet w pustej szkole wciskają się do głowy inni ludzie. Tacy jak przyjaciele, z którymi nie można być,
kiedy się siedzi po godzinach… Librus, zawsze ten Librus! Ciągle trzeba go uzupełniać! Powszechnie uznany program stał się
dla społeczności szkolnej swego rodzaju wyrocznią!
Ostatnie dni nie były zwyczajne, bo wciąż, odkąd wystąpiła awaria wodociągów, nie było ciepłej wody. Wnętrze placówki zostało
przejęte przez groźnie wyglądających osobników z pogotowia wodociągowego, którzy pozaznaczali teren markerami lub
zwykłymi długopisami, by odtworzyć położenie rur. Niektóre linie ciągnęły się w głąb sal i przez korytarze.
-  W pewnym sensie cała ta akcja jest typowo polska: bardzo powolna… – powiedział pod nosem informatyk – To uzupełnianie
Librusa też idzie mi tak powoli… Chciałbym wziąć urlop i gdzieś wyjechać. Albo chociaż wybrać się z jakąś klasą na wycieczkę.
Minął już miesiąc od szkolnego Dnia Geografii, kiedy to on i dzieciaki z całej szkoły ściągnęli z sieci prostą aplikację zwaną
„Przewodnikiem” i wyruszyli w teren. To było wspaniałe! „Przewodnik” prowadził i dostarczał wielu interesujących,
geograficznych ciekawostek. Jednak teraz rzeczywistość była taka, że pan Łosiowski musiał siedzieć w pracy, wiele miejsc w
szkole pokrywały kałuże wody, a na następną wycieczkę trzeba było czekać do sezonu Zielonych Szkół.
  W tej chwili do szkoły weszła pani od fizyki. Dopijała kawę z tekturowego kubka. Towarzyszył jej ktoś z pogotowia
wodociągowego. 
-  Proszę pana, tutaj pan Tomek jest. – Powiedziała nauczycielka, wchodząc do sali 15 - Niepotrzebnie mnie pan ściągnął, jak
szkoła i tak otwarta. Trzeba było tylko wejść od podstawówki! No to co tu chce pan testować?
-  Muszę sprawdzić szczelność, jak wszystko będzie dobrze, to najpóźniej pojutrze będzie ciepła woda. – Odrzekł mężczyzna.
-  Hmm. Szczelność? A na podłodze ciągle przybywa wody! – zakpił sobie w myślach przysłuchujący się rozmowie pan
Łosiowski.
-  Pomożecie mi państwo? – robotnik zwrócił się teraz również do informatyka.
-  A co mamy zrobić? 
-  Pani poszłaby do damskiej, pan do męskiej, a ja odkręcę zawór. Powiecie mi, czy nic nie cieknie.
-  Da się zrobić! – Przytaknął pan Tomasz – Już siódmy dzień myję ręce w lodowatej wodzie! – Dodał.
  Nauczyciele rozeszli się do wyznaczonych miejsc, a pracownik pogotowia wodociągowego zniknął w mroku. Pan Łosiowski
wszedł do pomieszczenia. Łazienka była straszna i ciemna, więc zapalił światło. Usłyszał stuknięcie, jakby ktoś uderzył w drzwi
jednej kabiny. Informatyk szybko je otworzył i, ku swojemu zdziwieniu, zobaczył trójkę gimnazjalistów. Byli tam chłopak i
dziewczyna z drugiej klasy, a obok trzecioklasistka. Zaskoczeni widokiem nauczyciela cofnęli się niepewnie. 
-  Co wy tu wyprawiacie?! I to o tej porze?! – Spytał nie kryjąc zdumienia.
-  No, bo my tu kręcimy horror na zajęcia artystyczne.
-  Wynośmy się stąd! – Krzyknął pan Łosiowski.
Potrzebowali kilku sekund, żeby wyjść na korytarz. Woda zdawała się wypełniać szkołę. Pan Łosiowski pobiegł do hydraulika i
kazał mu zakręcić zawór, jednak cały czas zaprzątał sobie głowę myślą, kim jest ten profesor…
-  Wygląda na to, że całkiem nieźle to wam wychodzi. Wyglądacie na naprawdę wystraszonych. Ta ciemna łazienka…
-  Taki pomysł podsunął nam pan Nadarzyński…
-  Kazał wam siedzieć w szkole w nocy? I to w męskiej ubikacji?
-  Nie do końca. Powiedział, że możemy to nakręcić w szkole, po lekcjach. Ale jak tak jasno, to wie pan, w ogóle nie jest
strasznie. Musieliśmy poczekać do zmroku.
-  Ale nadal nie wiem, dlaczego w łazience?
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Nasze teksty

.

-  W filmie miał nas gonić tajemniczy profesor i po prostu musieliśmy się
gdzieś ukryć.
-  Zaraz… Profesor? 
-  Nie słyszał pan o profesorze z uczelni pani Karoliny?
-  Nie przypominam sobie…
-  Opowiadała nam, jaki jest straszny. Przyjechał tu zresztą niedawno i
podobno jej groził!
-  Nic nie rozumiem! Lepiej stąd zmykajcie, bo jak was pani od fizyki
znajdzie, to nie będzie tak miło… – Poradził im.
Wtedy cała łazienka zadrżała. Wszyscy wiedzieli, co z tego wynika – po tylu
dniach każdy stał się ekspertem od hydrauliki. Spod klozetu trysnęła woda.
-  Wynośmy się stąd! – Krzyknął pan Łosiowski.
Potrzebowali kilku sekund, żeby wyjść na korytarz. Woda zdawała się
wypełniać szkołę. Pan Łosiowski pobiegł do hydraulika i kazał mu zakręcić
zawór, jednak cały czas zaprzątał sobie głowę myślą, kim jest ten
profesor…

Ciąg dalszy nastąpi…

.

Julia Zadrożna 2b

Współczesna miłość
(wiersz realizujący barokowy koncept)

Karyna ubrana w futro lamparcie,
Pisze coś w telefonie uparcie.
Pewnie z Dżesiką SMS-uje,
Bo Brajan zdjęć jej nie lajkuje.
Brajan to typowy dres spod bloku.
Spodnie opuszczone, limo na oku...
Lecz nigdy nie spojrzy na inną dziewczynę,
Bo ma przepiękną swoją Karynę!

Alicja Szymańska 3b

/metronom/
i szybciej
płakałam myślałam i żyłam przeszłością
i szybciej
łapałam za ręce i byłam z radością
i szybciej
zrobiło się ciemno za ciepło i mokro
i stop.
a serce przy tobie jak papier rozmokło.

.
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Mateusz McQuaid 3b
Czy warto podtrzymywać stosunki dyplomatyczne z Turcją?

   Turcja to nie tylko atrakcyjny kraj pod względem wypoczynku na
wakacje, jest też kluczowym strategicznie krajem do utrzymania pokoju
w rejonie Europy Wschodniej, Bliskiego Wschodu oraz Afryki
Północnej. Turcja posiada drugą, pod względem liczebności żołnierzy,
armię w NATO (po Stanach Zjednoczonych), a ewentualna kontynuacja
działań mających na celu zbliżenie się Turcji do niektórych z dawnych
państw bloku wschodniego np. Rosji, może być brzemienna w
skutkach.

  Nie ulega wątpliwości, że to w interesie Unii Europejskiej jest
utrzymanie dobrych relacji z Turcją. Na dłuższą metę może przyczynić
się to do zakończenia rozlewu krwi na Bliskim Wschodzie. Jest tylko
jeden problem, mianowicie kraje Unii Europejskiej mają zupełnie inną
definicję terroryzmu i terrorystów niż państwo tureckie. Turcja
utrzymuje od lat, że Kurdowie są terrorystami, a państwa Zachodu są,
można powiedzieć, po tej samej stronie barykady co Kurdowie w walce
z samozwańczym kalifatem Państwa Islamskiego (Turcja, niby też, ale
władze w Ankarze skupiają bardziej na ostrym krytykowaniu,
prowokacji i walki z działaczami na rzecz pełnej demokratyzacji
państwa tureckiego, oraz ludzi współpracujących z Partią Pracujących
Kurdystanu). Turcja ponadto dozbraja oraz daje fundusze Państwu
Islamskiemu, o tym się nie mówi, ponieważ to jest niewygodny temat
dla prezydenta Turcji (czy po tureckim referendum w sprawie
kompetencji prezydenta, sułtana Turcji).
Turcja, to także okazja dla Zachodnich inwestorów, a w przypadku
jeszcze głębszego kryzysu na linii Bruksela-Ankara, przeprowadzanie
inwestycji oraz kreowanie planów związanych z inwestycjami w Turcji,
może poważnie utrudnić, jeśli nawet nie zdestabilizować rynek
inwestycyjny.

  Utrzymanie dobrych relacji, a nie poprawnych, z jakimi teraz mamy do
czynienia, z Turcją jest kluczowe w sprawie kryzysu migracyjnego,
ponieważ w Turcji, czy w sąsiednim Libanie, koczuje setki tysięcy
uchodźców. A to właśnie Turcja jest krajem, któremu Unia Europejska
dała 3 miliardy euro na ustabilizowanie sytuacji przy tureckiej granicy,
czyli przyjęcie, zatrzymanie lub odesłanie uchodźców i imigrantów do
innych krajów Bliskiego Wschodu czy Afryki Północnej. Cel jest jeden.
Tylko w 2015 roku na „stary kontynent” przybyło ponad 1.000.000
uchodźców i imigrantów. Unia Europejska tym eksperymentem z Turcją
chce zmniejszyć napływ przybyszów do Europy, ponieważ ta sytuacja
zbudowała w Europie podziały. Jest dużo uchodźców, a mało krajów
chętnych, aby ich przyjąć. Rozwój wypadków w tym kryzysie pokazuje
nam Europejczykom, ale także europejskim przywódcom, jak ważnym
w kontaktach krajem jest Turcja.

  W sprawach dyplomatycznych wszyscy wiemy, że Turcja ma problemy
z prowadzeniem demokratycznego państwa – przeciwnicy polityczni
trafiają do więzień, wytaczane są procesy sądowe i łamane prawa
człowieka, lecz mimo to jest bardzo ważnym krajem dla Zachodu.
Padają oskarżenia do Ankary i wzywanie o zaprzestanie łamania prawa
i żądanie uwolnienia setek dziennikarzy, przeważnie tureckich i
kurdyjskich, którzy zostali uwięzieni. W odpowiedzi na te deklaracje i
postulaty prezydent Edogan atakuje Zachód.

  
   Po referendum, w które Erdogan rzekomo wygrał, (piszę „rzekomo”,
ponieważ Komisja Europejska ma spore zastrzeżenia co do legalnego i w
pełni praworządnego przebiegu referendum), UE zerwała negocjacje
przybliżające Turcje do UE. Można mówić i mówić, dobitnie co prawda, ale
za razem delikatnie, bo Turcja ma asa w rękawie, mianowicie Bliski Wschód,
jeśli Turcja zaprzestała by haniebnego dozbrajania terrorystów oraz walki z
żołnierzami Kurdystanu, to byłoby pole do negocjacji na temat wspólnej walki
i przyłączenia się Turcji do Międzynarodowej Koalicji walczącej z
terrorystami z Państwa Islamskiego. Niestety dla Zachodu, Turcja zbliża się
do Rosji, mam wrażenie, że Turcji jest bliżej do Rosji niż do Zachodu, lecz
wciąż Turcję z Zachodem łączą wspólne plany inwestycyjne i NATO, więc
Zachód musi być stanowczy i przygotowany na to, że Recep Tayyip
Erdogan też będzie miał dużo do powiedzenia. 

  Turcja jest trudnym krajem w negocjacjach, ale utrzymanie kontaktów i
prowadzenie negocjacji z nią jest priorytetem dla Zachodu. Przewódcy
Zachodu nie mogą powiedzieć: „Eee, to tylko Turcja, nic się nie stanie, jak
zerwiemy z nimi kontakty…”, bo Turcja nie jest „tylko” Turcją i współpraca z
tym krajem była, jest i będzie kluczowa dla państw Zachodnich.

. .
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Danuta Gebhard
W świecie psychologii

TIMEMANAGEMENT,
CZYLI O ZARZĄDZANIU 
SWOIM CZASEM                          

Bez wstępów i krótko. Początek roku szkolnego. W tym roku, znowu,
chcesz coś osiągnąć. Jak sobie pomóc? To parę podpowiedzi, jak
lepiej się zorganizować. 

1.  Zrób swoją TODOLIST , czyli listę rzeczy do zrobienia. Listy mogą
być przygotowane w formie tabeli, planu dnia lub tygodnia,
ilustrowane. Ale muszą być przejrzyste i czytelne.Do przygotowania
listy użyj dużej kartki, kalendarza lub notebooka. Ważne, żeby była
na wyciągnięcie ręki, tak żebyś mógł skonsultować swoje plany w
każdej właściwie chwili. W Internecie znajdziesz dużo pomysłów, jak
takie listy mogą wyglądać. 

2.  Podziel rzeczy według ważności oraz szybkiego terminu
realizacji. Pilne i ważne mają najwyższy priorytet, więc nimi musisz
zajęć się wcześniej. 

3.  Timeboxing czyli technika, która mówi o tym, aby podzielić swój
czas na konkretne bloki czasowe, w których musisz wykonać
zadanie. Innymi słowy wyznaczają sobie terminy ukończenia
zadania. 

4.  Jeśli nie wiesz, jak podzielić swój czas, bo nie potrafisz właściwie
ocenić ile go potrzebujesz do danego zadania możesz skorzystać z
POMODOROTECHNIQUE, czyli techniki pomidora. Według twórczy
tej metody minutnik (właśnie w kształcie pomidora) ustawiamy na 25
minut i przystępujemy do zadania. Po odliczeniu 25 minut odkładamy
pracę. Czas na 3-5 minut przerwy. Kolejna tura 25 minut i znów
przerwa. Po 4 cyklach mamy prawo do 15-30 minut przerwy. Nie
można przerwać sesji pomidorowej ani jej dzielić.  Jeśli jakaś myśl
przyjdzie ci wtedy do głowy zapisz ją w notesie podręcznym, wrócisz
do niej potem bez leku, że o niej zapomnisz. W ten sposób uczysz
się koncentrować na jednej rzeczy odrzucając wszystko, co może cię
rozproszyć i uczysz się, jak wykorzystać czas. Technika daje
poczucie sukcesu i właściwie wykorzystanego czasu.

5.  Wykorzystuj „martwy” czas. Na przykład dojeżdżając autobusem
posłuchaj aplikacji ze słówkami w obcym języku.

6.  Dobrze zorganizuj swoje miejsce pracy. Miej na biurku tylko to,
czego potrzebujesz do nauki. Posprzątaj niepotrzebne rzeczy.

7.  Twórz własne inspiracje do pracy. Możesz umieścić na biurku
zdjęcie miejsca, gdzie pojedziesz na wakacje, jeśli zapracujesz na
nie swoimi ocenami. Możesz stworzyć tablicę, na której znajda się
rzeczy i osoby, które cię inspirują,  wydobywają twoje najlepsze
cechy.

8.  Nie wierz w multitasking, czyli wielozadaniowość. Tak naprawdę tylko
skupiając się na jednej rzeczy możemy wykonać ją dobrze. Robiąc dwie lub
więcej rzeczy na raz, popełniamy więcej błędów.

9.  Wykorzystaj stres właściwie. Dobrze dobrana dawka stresu motywuje i
optymalnie pozwala wykorzystać swój potencjał. Jeśli czujesz, ze jesteś
maksymalnie skoncentrowany na swojej pracy,  zaciekawiony i
zmotywowany, żeby dać z siebie tyle, ile możesz, oznacza to, że stres
dobrany jest właściwie..Jak regulować stres? Skracając lub wydłużając
czas, podejmując łatwiejsze lub trudniejsze zadanie. Skrajne punkty stresu
wyznaczają nuda z jednej strony i wyczerpanie z drugiej strony.

10.  Pamiętaj,  że równowaga jest potrzebna we wszystkim. Nie planuj czasu
tak, abyś nie miał czasu dla przyjaciół.  Oni dodają nam sił i wspierają,  gdy
plany różnią się od rzeczywistości. 

Powodzenia!

. .
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Julia Korniluk 3b
Horoskop

Wodnik – dbaj o linię, pracuj nad charakterem
stale i nie zapominaj o lekcjach, które masz na
jutro zadane.

Ryby – twoje serce jest spragnione uczucia,
może po szkolną miłość sięgniesz dzisiaj? A i
nie stresuj się niczym, w razie czego zostaniesz
motorniczym.

Baran – odejdź od rutyny i dla odmiany poucz się
fizyki. Pobudka! Czas wyjść z ciepłego łóżka.

Byk – bądź kreatyny, pełen sił i energii zasiądź
do lekcji. Wpadnie ci kilka piątek, to będzie czas
na miły piątek.

Bliźnięta – bystry i robotny do tysiąca spraw
ochotny. Skup się na jednej rzeczy, będzie Ci
lepiej, nie zaprzeczysz.

Rak – Rakowi  nudne życie totalnie nie w smak!
Wszystko czytał, wszędzie był. 

Lew – twórczy, pełen pomysłów, z nim nie ma
czasu do zbyt długich namysłów. Do tego pewny
siebie będzie Ci z nim w ławce jak w niebie!

Panna – wie wszystko doskonale. Jednak Panna boi się
ryzyka i jak ognia go unika, więc przeszkody całą zgrają
same z drogi jej znikają.

Waga – wiedzie Ci się doskonale, rajskie życie masz na
stałe. Nie masz nawet ciut ochoty na zmartwienia i
niewygody, lecz bierz się za matematykę, bo skończy się
twoje sielskie życie.

Skorpion – w życiu postępujesz tak, jak serce Ci dyktuje !
Wzorowy z Ciebie humanista, aż panią Karolinę serce
ściska! 

Strzelec – szczery, bezinteresowny ze wszystkimi zgodny.
Do tego wielbi ruch i zmiany, strasznie ten chłopak
zalatany.

Koziorożec – z niego to uparciuch, gdy coś wymyśli, plan
obmyśli to już nie wybijesz mu tego z tej sprytnej głowy.

. .
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