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Szczególnie
trzymamy kciuki za
gimnazjalistów i
ósmoklasistów -
Kochani dużo
zdrowia,
cierpliwości , wiary
we własne
możliwości i wielu,
wielu sukcesów.

Środki ze sprzedaży 
zostaną przeznaczone                 
  na Warsztaty integracji 

I love

Pierwsze dni

Pierwsze kroki

Z okazji
rozpoczęcia
nowego roku
szkolnego
2018/2019
wszystkim
Uczniom i ich
Rodzicom,
Nauczycielom       
 i Pracownikom
szkoły życzymy
powodzenia i wielu
radości w
rozpoczynającym
się Nowym Roku
Szkolnym:-))))

Korekta: A.Prudło
Dziennikarze:
M.Rębisz 8cPSP,
Z.Konofalska,
Z.Grunt,
J.Pawlikowska
5aPSP

Wszystkim
Rodzicom życzymy
wspaniałej
współpracy ze
szkołą oraz dumy  z
postępów swoich
pociech.

Nauczycielom         
i Wychowawcom
życzymy, aby
Wasze oddanie,
pasja stały się
źródłem satysfakcji,
by zawsze niosły

za sobą uczucie
spełnienia. 

 Wam Drodzy
Uczniowie radości   
z sukcesów
szkolnych,
pogłębiania
zainteresowań,
poczucia
bezpieczeństwa     
w środowisku
szkolnym.

school

w szkole

w szkole
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                   Harmonogram szkoły

Terminy zabrań
rodziców:

Terminy
egzaminów:

Wywiadówki

Egzaminy
19.09.2018

14.11.2018

19.12.2018

20.03.2019

22.05.2019

Konsultacje z
nauczycielami,
będą się
odbywać według

planu
harmonogramu
konsultacji
indywidualnych,
lub po
wcześniejszym
uzgodnieniu
terminu z
nauczycielami.

Egzamin
ósmoklasisty: 
15 - 17.04.2019

Egzamin
gimnazjalny: 
10-12.04.2019

Zimowa przerwa
świąteczna:   
23-31.12.2018
Wiosenna
przerwa
świąteczna:   
18-23.04.2019

Ferie zimowe:
11-24.02.2019 

Wywiadówki

Egzaminy
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Szkolny zawrót głowy - jak przetrwać na
wesoło

    Organizacja czasu

SYSTEMATYCZNA PRACA SYSTEMATYCZNA PRACA

   Każdy wie, że ona jest

POZYTYWNE
NASTAWIENIE
- punkt
obowiązkowy na
tej liście:-)

Tekst
autorstwa: Majki
Rębisz z klasy
8c PSP

To jest pytanie,
które często
zadają sobie
uczniowie. Lecz,
czy istnieje na
nie odpowiedź?
Oczywiście, że
tak! Niestety to
jest
wieloetapowy
proces.

Najważniejsze
czynniki
wpływające na
komfort,
szybkość oraz
na chęci pracy
w szkole i poza
nią to:

     Drogą do       
   sukcesu.
     PORZĄDEK
-    i nie mam tu 
na myśli, tylko
porządku na     
biurku, ale też

porządek  w
głowie.

Rady dla
rodziców klas 8
PSP oraz 3PG:

2. Stres jest
zaraźliwy.Warto
nastawiać
syna/córkę
pozytywnie -
wspierać i
dodawać
otuchy,budować

wiarę we własne
umiejętności
3. W przeddzień
egzaminu już
się nie uczmy-
spędźmy po
prostu miło
czas, w
rodzinnym
gronie

stres

Organizacja

stres

pracy
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Memy

Memy

szkolne

szkolne
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           Początkujące talenty - komiks

Komiks

Komiks –
sekwencyjna
historia
obrazkowa,
często z
dodanym
tekstem,
publikowana w
prasie lub w
formie
osobnych
zeszytów, która
wykształciła się
jako odrębna
forma
wydawnicza

na przełomie
XIX i XX wieku
z gazetowej
grafiki
satyrycznej.
Wyraz
„komiks” jest
spolszczeniem
angielskiego
zwrotu comic
strip, który
upowszechnił
się w liczbie
mnogiej jako
potoczny 

skrótowiec 
comics. Drugi
wywód wiąże
pochodzenie
nazwy od
satyrycznego
charakteru
pierwszych
komiksów.
Nazwa comic w
języku
angielskim
termin komiczny

 Nazwa 

przyjęła się
także w innych
językach
francuski
odpowiednik 
 bande
dessinee lub
włoski fumetti,
czyli po polsku
„dymki”
Researcher
(menedżer
informacji)
Maja Rębisz
klasa 8c PSP

Komiks
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Świetlica drugim domem - wywiad z Panią
Julitą Giec
c.d.n.wywiadu s.8

W momentach w
których borykam 

takimi emocjami

Czy lubi Pani
pracę w
szkole?

Tak. Lubię
rozmawiać z
dziećmi,
pomagać im i
patrzeć jacy są
optymistyczni i
wierzą w swoje
marzenia.
Kontakt z
dziećmi ratuje
mnie przed
rutyną, daje
radość i
umożliwia

bywają
zmęczeni i
zestresowani.
Potrafią
powstrzymać
się od płaczu i
ciskania
przedmiotami,
bo rozumieją
przyczynę
swojego
samopoczucia.

patrzeć na świat
oczami dziecka.

Jak Pani radzi
sobie z
negatywnymi
emocjami do
niesfornych
uczniów?

Dorośli znają
swoje
emocje,choć

staram się
przez chwilę
wewnętrznie
uspokoić i
wyciszyć.
Dziecku jest
trudno
zrozumieć co
czuje, co się z
nim dzieje. W
chwilach
kryzysu -
,,walce z
kolegami'' o grę,
wybuchają
płaczem,

złością. Trzeba
podejść do
dzieci z empatią
i spokojnie
wyjaśnić
problem i
wybuchy złości.
Wiadomo, że do
każdego ucznia
muszę mieć
indywidualne
podejście.

Jakie trzeba
mieć
predyspozycje,
by pracować w
świetlicy?
Wychowawca
świetlicy
powinien przede
wszystkim lubić
dzieci.
Interesować się
nimi  ich
przeżyciami,
akceptować je
takimi jakie są.
Pomagać

im dostarczać
radość,
angażować się
we wspólną
zabawę,
rozwijać
zainteresowania
i zdolności.
Krótko mówiąc,
powinien być
przewodnikiem,
przyjacielem i
doradcą. 

Szkolna

Zapraszamy

świetlica

Zapraszamy
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Memy

Memy

Szkolne

szkolne
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Jaka książka była dla Pani ulubioną z czasów
dzieciństwa?

Moją ulubioną
książką z
dzieciństwa jest
,,Ania z
Zielonego
Wzgórza''.
Dziewczynka
była
samodzielna,
żywo
reagowała na
troski innych
ludzi. Pogodnie
znosiła porażki

i
niepowodzenia.
Ja będąc małą
dziewczynką
również miałam
,,bujną''
wyobraźnię i
niezapomniane
przygody.
Chciałam, żeby
Ania istniała w
prawdziwym
świecie
marzyłam,
żeby się z nią
zaprzyjaźnić.

Jak spędza
Pani wolny
czas?

Wolny czas
spędzam w
gronie
najbliższych.
Uwielbiam
spacerować -
szczególnie po
lesie. Tam się
wyciszam i
delektuję
przyrodą. Jeżeli

tylko mam
czas, uprawiam
nordic walking.
A od niedawna
próbuję swoich
sił w joggingu.

Jakie uwagi
chciałaby Pani
przekazać
uczniom
przebywającym
w świetlicy?

Moja rada

dla uczniów:
,,szanuj
zabawki i gry
świetlicowe tak,
aby mogły
posłużyć
młodszym
kolegom''.

Wywiad
przeprowa
dziły:
Zuzia Kono
falska
Zosia Grunt
Julia
Pawliko
wska
z klasy
5a PSP

Szkolna świetlica


