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            04.09.2017 r. nasi uczniowie z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach
stawili się na boisku szkolnym na uroczystej inauguracji Nowego Roku Szkolnego.
Po przerwie wakacyjnej przywitała nas Pani Dyrektor Iwona Kędzierska oraz z Pani
Wicedyrektor Elżbieta Godzic i Pani Wicedyrektor Anna Jankowska. Nowy Rok
Szkolny jest inny niż dotychczasowe, ponieważ nasza szkoła zmieniła swoją nazwę
z „Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie” na „Szkołę Podstawową nr 1 z
Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie”.
  Oficjalną część programu, po komendzie „Baczność!” rozpoczęto wniesieniem
sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przywitaliśmy nowych
uczniów naszej szkoły, a ich stres przed pierwszym dzwonkiem z całą pewnością
zniknął, gdy Dominika Ślązak zaśpiewała piękny utwór witający wszystkich.
  Po apelu rozeszliśmy się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.  Bardzo
przyjemnie było znów zobaczyć swoich przyjaciół i wychowawców po przerwie.
Naszych rozmów i opowiadania o wakacjach nie było końca....
  Nadia Delczyk
  

    REDAKTORZY GAZETY 12+ WITAJĄ WSZYSTKICH 
          CZYTELNIKÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

.
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WYCIECZKA KLASOWA DO KARPACZA
RELACJONUJE MARTYNA TYBIRSKA

12 października byliśmy z klasą na wycieczce w Karpaczu.
Zbiórka była na boisku szkolnym. Wyruszyliśmy o godzinie 7.12, a
na miejscu byliśmy o godzinie 9.30.Tam czekała już na Nas Pani
przewodnik. Zabrała Nas szlakiem turystycznym na zwiedzanie
Świątyni Wang.Tam wysłuchaliśmy historii tego miejsca.
Następnie poszliśmy trasą turystyczną przez Park Narodowy do
Samotni na ciepły posiłek. Pogoda była zmienna,wiał silny wiatr i
padał deszcz ze śniegiem. Po krótkim odpoczynku ponownie
ruszyliśmy w trasę, ale innym szlakiem.Ciągle towarzyszyła Nam
Pani przewodnik,która przedstawiała Nam walory i historię
zwiedzanych miejsc.W wolnym czasie zakupiliśmy pamiątki z
tego miejsca. Wszyscy byliśmy zadowoleni,choć
zmęczeni.Wracaliśmy stamtąd o godzinie 16.30, a w Lubinie
byliśmy około godziny 19.00. Wycieczka była udana i się bardzo
wszystkim podobała. Było miło,śmiesznie i przyjemnie.

. .. .
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PRZEPIS KULINARNY
MARKA

WERTELECKIEGO

Sos do makaronu
spaghetti.

Składniki: 

Słoik naturalnego przecieru pomidorowego
3 łyżki startego sera żółtego
posiekany koperek
śmietana
papryka chili

Przygotowanie:

1. Wlewamy przecier pomidorowy do garnka,
lekko podgrzewamy.

2. Następnie wrzucamy starty żółty ser oraz
koperek.

3. Dodajemy 3 łyżki śmietany.
4. Doprawiamy szczyptą papryczki chili.
5. Podgrzewamy aż rozpuści się ser.
6. Sosem polewamy makaron spaghetti.

DZIEŃ CHŁOPCA w 6a
WSPOMINA KLAUDIA MUSIOŁ

Dnia 29 Września poszliśmy z całą klasą do
Centrum Kultury Muza na zajęcia aktorskie.
Pani, która prowadziła warsztaty mówiła nam jak
to jest być aktorem. Z pewnością jest to
stresująca praca i też pytała się nas, czy ktoś
chciałby być aktorem na scenie, ale nikt nie
podniósł ręki. Gdy zapytała się czy ktoś chciałby
być aktorem na przykład w serialach ,,Szkoła”,
„Szpital'' itp. to prawie wszyscy podnieśli ręce. 
Następnie pani powiedziała, że mamy się
ustawić w pary i mieliśmy usiąść na dywanie
tyłem do siebie. A później mieliśmy opowiedzieć
sobie (dalej w parach) jakieś wydarzenia z życia.
Pod koniec pani rozdała nam przeróżne
przedmioty. I mieliśmy opowiedzieć, że ten
przedmiot to człowiek i wymyślić, co on robi. 

Pośmialiśmy się i było bardzo miło nawet Panu
Pawłowi się podobało, a to nie zawsze się
zdarza. I tak właśnie spędziliśmy Dzień
Chłopaka.

Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim
chłopakom!

.

.

.

.
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          DZIEŃ NAUCZYCIELA   MÓJ RODZIC Z PASJĄ

MOJA MAMA - CHODZENIE PO GÓRACH

  Moja mama uwielbia chodzić po górach i jest w
tym bardzo dobra. ,,Trasę, którą większość

turystów pokonywała w 2 – 3 godziny, ja
przechodziłam w 1,5” – pochwaliła mnie się,

kiedy zapytałam ją o to, co mogę napisać.
Ulubionymi miejscami mojej mamy są: Samotnia,
Śnieżne Kotły i oczywiście nasz dom. Ostatnio

miałam okazję przejść się do Samotni i
zobaczyć, czym moja mama się tak zachwyca.

Są tam takie widoki… że piękne to za mało
powiedziane. Niestety pasja mojej mamy nieco
zanikła odkąd urodziłam się ja i mój brat, ale

mam nadzieję, że na następne wakacje
pojedziemy na wycieczkę w góry.

  Jest to wspaniałe hobby, bo łączy sport z
podziwianiem piękna przyrody, a czasami też z
fotografią. Jednak to nie jest jedyna pasja mojej
mamy. Oprócz tego uwielbia też czytać książki
(szczególnie kryminały) i opiekować się mną i
moim bratem, bo my ,, jesteśmy jej skarbami”.

 
 Aleksandra Jankowska 

.. ..

Dzień Edukacji Narodowej jest to polskie święto
oświaty, upamiętnia ono rocznicę powstania Komisji

Edukacji Narodowej, która została utworzona z
inicjatywy króla Stanisława Augusta

Poniatowskiego. Potocznie ten dzień zwany jest
Dniem Nauczyciela, a jego data jest stała. Jak co
roku, tak i w 2017r. Dzień Nauczyciela wypada 14

października. Ten dzień jest dniem wolnym od zajęć
lekcyjnych. Tego dnia nie ma normalnych lekcji,

odbywają się za to różnego rodzaje apele, imprezy
integracyjne, wyjścia poza teren szkoły. W tym roku
14 października wypadł w sobotę, lecz w szkołach

obchodzony był on 13 października w piątek.
Przyjęło się również że w ten dzień wręczamy

symboliczne podarunki.
Tego dnia nasza klasa świetnie się bawiła w

obecności wychowawcy.  Pani Patrycja - mama
jednej z naszych koleżanek zorganizowała dla nas
słodki poczęstunek : pączki, babeczki, ciasteczka,

ciasta itd. Graliśmy także w gry zespołowe oraz
wręczyliśmy panu prezent od całej klasy. Były to
rękawice do boksu oraz słodycze. Po zabawie

wyszliśmy się przejść i zagrać na szkolnym boisku
w piłkę nożną. Był to naprawdę udany dzień.

JESZCZE RAZ ŻYCZYMY WSZYSTKIM
NAUCZYCIELOM NASZEJ SZKOŁY
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO !!!

Natalia Borkowska

. .
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POLSKA W FINAŁACH
MISTRZOSTW ŚWIATA 

.

8 października na PGE
Narodowym Reprezentacja

Polski zagrała ostatni mecz w
ramach eliminacji do Mistrzostw

Świata Moskwa 2018.
Przeciwnikami naszych piłkarzy

była drużyna Czarnogóry. 
  Mecz zakończył się wynikiem 4:2, co zapewniło
nam awans na mundial w Rosji z pierwszego
miejsca w tabeli.

Życzymy naszym
piłkarzom dalszych
sukcesów i osiągnięcia
jak najlepszej pozycji w
Mistrzostwach Świata.

TRZYMAMY KCIUKI !!!
Patryk Paszut

                         HUMOR SZKOLNY
Rozśmiesza Julia Kulczycka

Wykładowca zwraca się do studentów:
- Osoba, która odpowie na moje następne pytanie,
ma zaliczone zajęcia i może iść do domu.
Ktoś z sali rzuca w tym momencie długopis pod
nogi prowadzącego.
- Kto to zrobił?!
- Ja. 
-Dziękuję, do widzenia.

Nauczyciel matematyki zwraca klasówki w pewnej
wyjątkowo tępej klasie.
- Muszę z przykrością stwierdzić, że 60% z was nie
ma najmniejszego pojęcia o matematyce.
Na to jeden z uczniów:
- Przesadza pan psorze! Tylu to nas nawet nie ma
w tej klasie!

Dlaczego buldog angielski nie szczeka?
- Bo zapomniał how.
- Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa.
- A nie pogryzie mnie?
- Właśnie chciałem to sprawdzić.

Nauczyciel namawia dzieci, by kupiły grupowe
zdjęcie, które zrobił im na wycieczce szkolnej
fotograf.
- Pomyślcie tylko, jak miło będzie patrzeć na to
zdjęcie za 30 lat i mówić: "To Jurek, został
adwokatem, a to Kasia, jest dziennikarką ..."
Nagle gdzieś z ostatniej ławki odzywa się głos:
- A to nauczyciel, już dawno nie żyje...

.

.

.
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         POZNAJEMY ŚWIAT NIEPEŁNOSPRAWNYCH
AUTYZM

Autyzm to poważne zaburzenie rozwoju u dzieci, którego przyczyny nie zostały jak
dotąd w pełni poznane. Objawy autyzmu występują przed ukończeniem 3 roku życia
dziecka, zdarzają się przypadki pojawienia się objawów przed ukończeniem 1 roku
życia. Autyzm jest związany z nieprawidłową pracą mózgu. Objawy tej choroby są
różne u poszczególnych osób. Osoby z autyzmem mają przede wszystkim problemy
z relacja z innymi, w porozumiewaniu się, z wyobraźnią, nawet ze sztywnością
zachowań. Te trudności mogą mieć różny stopień nasilenia, powodują, że osoby z
tą chorobą nie potrafią nawiązać kontaktu z rówieśnikami mają problem  z mimiką, z
gestami, mają dużą liczbę stereotypowych zachowań oraz manieryzmów
ruchowych, które dla pozostałych osób mogą wydawać się dziwne, nietypowe. 
Osoby ze słabym nasileniem choroby mogą normalnie funkcjonować w zwyczajnym
życiu. Autyzm trwa całe życie, nie można się go pozbyć. Istnieją coraz
skuteczniejsze terapie, dzięki którym osoby z autyzmem mogą uzyskać znaczną
poprawę funkcjonalności. Z badań wynika, że 10 do 15 % dzieci z autyzmem ma
szanse na w miarę samodzielne życie w przyszłości. Wysoko funkcjonujące osoby z
autyzmem mogą zakładać rodziny i pracować. Lecz nieleczony autyzm powoduje
ciężkie niesprawności.

Największą na świecie organizacją zajmującą się wsparciem dla osób ze spektrum
autyzmu jest Autism Speaks a największą w Polsce Synapsis.

Edyta Mańka

. .. .

https://www.autismspeaks.org/
http://synapsis.org.pl/
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HUMOR SZKOLNY

Rozśmiesza Dominika Kaleta

    Książka, którą Wam     
                 polecam

Dziennik Cwaniaczka

Książki, które chciałbym Wam polecić to powieści z
cyklu ,,Dziennik Cwaniaczka’’ autorstwa Jeffa
Kinney’a.. 
Opowiadają one o dziejach gimnazjalistów Greg’a i
jego przyjaciela Rowley’a. Greg jest głównym
bohaterem, który ciągle dąży do tego, aby
zaimponować swoim kolegom, koleżankom i
rodzinie. Czy zdarza Wam się czasem tak, że bez
przerwy prześladuje Was pech i wszystko wychodzi
Wam na opak. Jeśli tak jest, to z pewnością
zaprzyjaźnicie się z bohaterem.  Greg i Rowley
przeżywają dużo zabawnych, ciekawych i
nietypowych przygód.
Do tego czasu powstało 11 tomów  dziennika. Przy
każdym z nich czytelnik zaśmiewa się do łez
obserwując poczynania Cwaniaczka. Ja
przeczytałem wszystkie części i moim ulubionym 
tytułem jest ,, Dziennik Cwaniaczka Ryzyk - fizyk”,
w którym Greg opracowuje plan, jak zostać
milionerem. Chłopiec postanowił nagrać film starą
kamerą rodziców, jednak na planie filmowym
pojawiły się niespodziewanie gęsi, które zrujnowały
jego misterny plan. 
Chcecie poznać zakończenie tej i wielu innych
historii Greg’a? Jeśli tak, sięgnijcie po tę i inne
książki z serii ,,Dziennik Cwaniaczka”.

Radosław Górzyński

.

Blondynka rozpoczęła pracę jako szkolny
psycholog. Zaraz pierwszego dnia zauważyła
chłopca, który nie biegał po boisku razem z innymi
chłopcami, tylko stał samotnie. Podeszła do niego i
pyta :
-Dobrze się czujesz?
-Dobrze.
-To dlaczego nie biegasz razem z innymi
chłapcami?
-Bo jestem bramkarzem.

Dwóch chłopaków wnosi fortepian na 20
piętro.Nagle jeden mówi do drugiego:
-Mam dobrą i złą wiadomość.
-Zacznij od tej dobrej.
-Jesteśmy na 19 piętrze.
-A ta zła?
-Pomyliłem bloki!

Mąż daje żonie 300 zł i mówi:
-Skarbie, masz tu pieniądze i idź sobie na miasto,
bo ja mecze będę oglądał.
-Ależ, to za dużo, nie potrzebuję aż tyle.
-Potrzebujesz, potrzebujesz. To ma ci wystarczyć
na 5 tygodni.

 6 rzeczy, które mówimy w szkole najczęściej:
  1.Spać.
  2.Która godzina?
  3.Nie ogarniam.
  4.Jestem głodny.
  5.Zimno.
  6.Chcę do domu.

.. .
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     Techniki uczenia się: jak zostać dobrym uczniem?

Z tym pomysłem 5 z przyrody
gwarantowane. Moim sposobem na daty

są po prostu skojarzenia np.;
1410 - Bitwa pod Grunwaldem-

skojarzyłam sobie to tak;
Moja przyjaciółka Natalia ma urodziny 14

października lub 14 października jest
Dzień Nauczyciela.

966 - Chrzest Polski - były trzy 6 pierwsza
chciała być inna, więc obróciła się o 180

stopni i mamy 966.

PRZEDMIOTY ŚCISŁE (w moim
przypadku na razie
tylko matematyka)

Wiecie, że „Matematyka to królowa nauk”.
Niestety na panującą w przedmiotach

szkolnych królową nie znalazłam
skutecznej metody. Ja rozwiązuje zadania
i po prostu analizuje te z lekcji. Wiem, że

niebyt pomogłam.:(
Mam nadzieję, że skorzystacie z moim

pomysłów i teraz łatwiej będzie Wam się
uczyć.

Oliwia Ossowska

SPOSOBY NA NAUKĘ

Cześć! Jestem Oliwia. Z doświadczenia
wiem, że nauka potrafi być nudna,

nieprzyjemna i ciężka, ale przedstawię
Wam dzisiaj kilka ciekawych pomysłów na
to jak w łatwy i prosty sposób umilić sobie

naukę.

JĘZYKI OBCE (angielski,
niemiecki)

  Zmora nauki języków obcych to
wkuwanie słówek. Moim sposobem jest
wykonanie fiszek. Najpierw przeglądam
słówka, które już umiem, a następnie na
małych karteczkach wypisuje wyrazy do

nauczenia się, a z drugiej ich tłumaczenie.
I mamy gotowy materiał do nauczania,

który możesz zabrać ze sobą wszędzie.
Innym podobnym pomysłem jest zrobienie

własnych fiszek, ale elektronicznych.
Jestem pewna, że teraz już wszystkie
nastolatki mają swoje smartfony, które

umożliwiają zrobienie zdjęć wyrazom do
nauczenia się i osobno ich tłumaczeniom.

Możecie ćwiczyć słówka w miejscach
publicznych np. jadąc do szkoły

autobusem.

REGUŁKI I DATY (historia, przyroda)

  Uczenie się regułek jest chyba
najtrudniejszym zadaniem, bo musisz

dokładnie znać ich treść i je zrozumieć.
Powtarzanie jednej regułki w kółko nic nie
da. Skuteczną metodą jest nagrywanie się
na telefonie w aplikacji dyktafon czytając

daną regułkę. 
.

STOPKA REDAKCYJNA

REDAKTOR NACZELNA
pani Anna Jankowska

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Nadia Delczyk, Martyna Tybirska, Klaudia Musioł,
Marek Wertelecki, Natalia Borkowska, Aleksandra
Jankowska, Patryk Paszut, Julia Kulczycka, Edyta

Mańka, Radosław Górzyński, Dominika Kaleta,
Oliwia Ossowska .


	04.09.2017 r. nasi uczniowie z uśmiechem na twarzy i w galowych strojach stawili się na boisku szkolnym na uroczystej inauguracji Nowego Roku Szkolnego. Po przerwie wakacyjnej przywitała nas Pani Dyrektor Iwona Kędzierska oraz z Pani Wicedyrektor Elżbieta Godzic i Pani Wicedyrektor Anna Jankowska. Nowy Rok Szkolny jest inny niż dotychczasowe, ponieważ nasza szkoła zmieniła swoją nazwę z „Zespołu Szkół Integracyjnych w Lubinie” na „Szkołę Podstawową nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Lubinie”.   Oficjalną część programu, po komendzie „Baczność!” rozpoczęto wniesieniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Przywitaliśmy nowych uczniów naszej szkoły, a ich stres przed pierwszym dzwonkiem z całą pewnością zniknął, gdy Dominika Ślązak zaśpiewała piękny utwór witający wszystkich.   Po apelu rozeszliśmy się do swoich klas na spotkanie z wychowawcami.  Bardzo przyjemnie było znów zobaczyć swoich przyjaciół i wychowawców po przerwie. Naszych rozmów i opowiadania o wakacjach nie było końca....
	WYCIECZKA KLASOWA DO KARPACZA RELACJONUJE MARTYNA TYBIRSKA
	12 października byliśmy z klasą na wycieczce w Karpaczu. Zbiórka była na boisku szkolnym. Wyruszyliśmy o godzinie 7.12, a na miejscu byliśmy o godzinie 9.30.Tam czekała już na Nas Pani przewodnik. Zabrała Nas szlakiem turystycznym na zwiedzanie Świątyni Wang.Tam wysłuchaliśmy historii tego miejsca. Następnie poszliśmy trasą turystyczną przez Park Narodowy do Samotni na ciepły posiłek. Pogoda była zmienna,wiał silny wiatr i padał deszcz ze śniegiem. Po krótkim odpoczynku ponownie ruszyliśmy w trasę, ale innym szlakiem.Ciągle towarzyszyła Nam Pani przewodnik,która przedstawiała Nam walory i historię zwiedzanych miejsc.W wolnym czasie zakupiliśmy pamiątki z tego miejsca. Wszyscy byliśmy zadowoleni,choć zmęczeni.Wracaliśmy stamtąd o godzinie 16.30, a w Lubinie byliśmy około godziny 19.00. Wycieczka była udana i się bardzo wszystkim podobała. Było miło,śmiesznie i przyjemnie.

	DZIEŃ CHŁOPCA w 6a
	PRZEPIS KULINARNY MARKA WERTELECKIEGO
	Sos do makaronu spaghetti.
	Dnia 29 Września poszliśmy z całą klasą do Centrum Kultury Muza na zajęcia aktorskie. Pani, która prowadziła warsztaty mówiła nam jak to jest być aktorem. Z pewnością jest to stresująca praca i też pytała się nas, czy ktoś chciałby być aktorem na scenie, ale nikt nie podniósł ręki. Gdy zapytała się czy ktoś chciałby być aktorem na przykład w serialach ,,Szkoła”, „Szpital'' itp. to prawie wszyscy podnieśli ręce.
	Następnie pani powiedziała, że mamy się ustawić w pary i mieliśmy usiąść na dywanie tyłem do siebie. A później mieliśmy opowiedzieć sobie (dalej w parach) jakieś wydarzenia z życia. Pod koniec pani rozdała nam przeróżne przedmioty. I mieliśmy opowiedzieć, że ten przedmiot to człowiek i wymyślić, co on robi.
	Pośmialiśmy się i było bardzo miło nawet Panu Pawłowi się podobało, a to nie zawsze się zdarza. I tak właśnie spędziliśmy Dzień Chłopaka.
	DZIEŃ NAUCZYCIELA
	MOJA MAMA - CHODZENIE PO GÓRACH
	Moja mama uwielbia chodzić po górach i jest w tym bardzo dobra. ,,Trasę, którą większość turystów pokonywała w 2 – 3 godziny, ja przechodziłam w 1,5” – pochwaliła mnie się, kiedy zapytałam ją o to, co mogę napisać. Ulubionymi miejscami mojej mamy są: Samotnia, Śnieżne Kotły i oczywiście nasz dom. Ostatnio miałam okazję przejść się do Samotni i zobaczyć, czym moja mama się tak zachwyca. Są tam takie widoki… że piękne to za mało powiedziane. Niestety pasja mojej mamy nieco zanikła odkąd urodziłam się ja i mój brat, ale mam nadzieję, że na następne wakacje pojedziemy na wycieczkę w góry.   Jest to wspaniałe hobby, bo łączy sport z podziwianiem piękna przyrody, a czasami też z fotografią. Jednak to nie jest jedyna pasja mojej mamy. Oprócz tego uwielbia też czytać książki (szczególnie kryminały) i opiekować się mną i moim bratem, bo my ,, jesteśmy jej skarbami”.
	Aleksandra Jankowska
	Autyzm to poważne zaburzenie rozwoju u dzieci, którego przyczyny nie zostały jak dotąd w pełni poznane. Objawy autyzmu występują przed ukończeniem 3 roku życia dziecka, zdarzają się przypadki pojawienia się objawów przed ukończeniem 1 roku życia. Autyzm jest związany z nieprawidłową pracą mózgu. Objawy tej choroby są różne u poszczególnych osób. Osoby z autyzmem mają przede wszystkim problemy z relacja z innymi, w porozumiewaniu się, z wyobraźnią, nawet ze sztywnością zachowań. Te trudności mogą mieć różny stopień nasilenia, powodują, że osoby z tą chorobą nie potrafią nawiązać kontaktu z rówieśnikami mają problem  z mimiką, z gestami, mają dużą liczbę stereotypowych zachowań oraz manieryzmów ruchowych, które dla pozostałych osób mogą wydawać się dziwne, nietypowe.  Osoby ze słabym nasileniem choroby mogą normalnie funkcjonować w zwyczajnym życiu. Autyzm trwa całe życie, nie można się go pozbyć. Istnieją coraz skuteczniejsze terapie, dzięki którym osoby z autyzmem mogą uzyskać znaczną poprawę funkcjonalności. Z badań wynika, że 10 do 15 % dzieci z autyzmem ma szanse na w miarę samodzielne życie w przyszłości. Wysoko funkcjonujące osoby z autyzmem mogą zakładać rodziny i pracować. Lecz nieleczony autyzm powoduje ciężkie niesprawności.
	Największą na świecie organizacją zajmującą się wsparciem dla osób ze spektrum autyzmu jest Autism Speaks a największą w Polsce Synapsis.

	HUMOR SZKOLNY
	SPOSOBY NA NAUKĘ  Cześć! Jestem Oliwia. Z doświadczenia wiem, że nauka potrafi być nudna, nieprzyjemna i ciężka, ale przedstawię Wam dzisiaj kilka ciekawych pomysłów na to jak w łatwy i prosty sposób umilić sobie naukę.
	Z tym pomysłem 5 z przyrody gwarantowane. Moim sposobem na daty są po prostu skojarzenia np.; 1410 - Bitwa pod Grunwaldem- skojarzyłam sobie to tak; Moja przyjaciółka Natalia ma urodziny 14 października lub 14 października jest Dzień Nauczyciela. 966 - Chrzest Polski - były trzy 6 pierwsza chciała być inna, więc obróciła się o 180 stopni i mamy 966.
	JĘZYKI OBCE (angielski, niemiecki)   Zmora nauki języków obcych to wkuwanie słówek. Moim sposobem jest wykonanie fiszek. Najpierw przeglądam słówka, które już umiem, a następnie na małych karteczkach wypisuje wyrazy do nauczenia się, a z drugiej ich tłumaczenie. I mamy gotowy materiał do nauczania, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Innym podobnym pomysłem jest zrobienie własnych fiszek, ale elektronicznych. Jestem pewna, że teraz już wszystkie nastolatki mają swoje smartfony, które umożliwiają zrobienie zdjęć wyrazom do nauczenia się i osobno ich tłumaczeniom. Możecie ćwiczyć słówka w miejscach publicznych np. jadąc do szkoły autobusem.
	PRZEDMIOTY ŚCISŁE (w moim przypadku na razie tylko matematyka)
	Wiecie, że „Matematyka to królowa nauk”. Niestety na panującą w przedmiotach szkolnych królową nie znalazłam skutecznej metody. Ja rozwiązuje zadania i po prostu analizuje te z lekcji. Wiem, że niebyt pomogłam.:( Mam nadzieję, że skorzystacie z moim pomysłów i teraz łatwiej będzie Wam się uczyć.
	REGUŁKI I DATY (historia, przyroda)
	Uczenie się regułek jest chyba najtrudniejszym zadaniem, bo musisz dokładnie znać ich treść i je zrozumieć. Powtarzanie jednej regułki w kółko nic nie da. Skuteczną metodą jest nagrywanie się na telefonie w aplikacji dyktafon czytając daną regułkę.



