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Witamy w kolejnym wydaniu gazetki szkolnej School News!
Weź kubek gorącej herbaty, kawałek ulubionego ciasta i zapraszamy do
dzisiejszej lektury:)
 

Co w tym numerze?
Wybór szkoły średniej i przygotowania do egzaminu
Ferie Zimowe
Dlaczego warto się uczyć języków obcych
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Zaczyna się piękny czas odpoczynku od szkoły, tak wyczekiwany przez młodych ludzi- ferie zimowe.
Można zrobić tyle wspaniałych rzeczy, które pozwolą nam chociaż na chwilę zapomnieć o codziennych
obowiązkach uczniowskich. Jedni mają już plany na ten okres czasu od bardzo dawna, a inni? Nie mają
pojęcia jak go wykorzystać i spędzą je zwyczajnie w domu. Można na to zapobiec i podpowiedzieć im różne
pomysły na aktywne spożytkowanie ferii. 
Niektórzy, bardzo pilni uczniowie, których już za parę miesięcy czeka ważny egzamin nie będą rozstawać
się z książkami, aby dobrze się do niego przygotować. W końcu od niego będzie zależeć, gdzie dostaną się
do szkoły. 
Dzieci, które nie oczekują w tym roku egzaminu, mogą spokojnie i bezstresowo spędzić ferie. Częstą
czynnością w tym okresie jest wyjazd w góry na narty, snowboard, lub inne podobne atrakcje, chociażby
same spacery górskie. Najpopularniejsze miejsca do tego typu wyjazdów to m.in.: Zieleniec, Szczyrk, Białka
Tatrzańska, Jurgów, Kasprowy Wierch, Jakuszyce, Szklarska Poręba, Jańskie Łaźnie czy Zakopane. Jest
tam możliwe wypożyczenie sprzętu do narciarstwa biegowego lub snowboardu, w zależności co chcemy
wypożyczyć. Taki wypad z rodziną będzie niezapomnianym wspomnieniem i poprawą więzi rodzinnych. Do
tego przyjdzie nam nowa umiejętność- jazdy na danym sprzęcie (nartach itd.)
Kolejnym przykładem może być wypad z przyjaciółmi na lodowisko, do kina, a właściwie gdziekolwiek.
Wyjście do centrum wiedzy, galerii, pobyt u któregoś z was i granie w planszówki, wspólna pizza gwarantują,
że nie będziecie się nudzić. Spędzony czas z najbliższymi nieważne w jakim miejscu, zawsze będzie miły i
wspaniały.
Jeśli żadna opcja nie przypadnie Wam do gustu, po prostu posiedźcie w domu słuchając ulubionej muzyki,
oglądając świetny serial lub czytając ciekawą książkę. Wyciszenie to też odpoczynek!
Niezależnie od tego, w jaki sposób zagospodarujecie czas ferii zimowych, pamiętajcie, aby były one przede
wszystkim bezpieczne. Nie wymyślajcie zabaw, które mogą być przyczyną wypadku. 
WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH FERII!
Aleksandra Klimek
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WYBÓR SZKOŁY ŚREDNIEJ I PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINU
Ten rok będzie ciężki dla gimnazjalistów oraz najstarszych uczniów szkół podstawowych. Czeka ich ważny
wybór- do której szkoły średniej mają iść? 
Zamieszczone oceny na świadectwie i końcowe wyniki egzaminów będą sędzią, do której szkoły wybrany
uczeń będzie mógł się dostać. Co zrobić, żeby mieć duży wybór dobrania szkoły i żeby trafić na swój
wymarzony profil?
Już w połowie kwietnia, ósmoklasistów będzie czekał obowiązkowy egzamin. Przystąpienie do niego jest
obowiązkowe, aczkolwiek wystarczy się tylko podpisać aby zdać. Jednak czy warto nic nie napisać? Im
większy procent otrzymany na teście tym większe szanse na dostanie się do ulubionej szkoły. Nie traćcie
czasu i w wolnej chwili powtarzajcie sobie materiał. 
Jak skutecznie przygotować się do egzaminu? 
Z pewnością pomoże solidny plan powtórek. Codziennie, chociażby po kilka minut, spędzajcie czas z nauką.
Niekoniecznie nad książkami, dobrym źródłem wiedzy mogą być różne filmy, programy telewizyjne, radiowe.
Ważną rzeczą jest osłuchanie się z językiem obcym. Jeśli macie osobę w swojej rodzinie lub w gronie
znajomych, która zna ten język, to rozmawiajcie z nią. Zadania słuchowe mogą czasami sprawić trudność,
jednak gdy wcześniej będziecie dużo słuchać i rozmawiać w tym języku, przyjdzie wam to z łatwością.
Miejcie świadomość, które zadania sprawiają wam trudność, a które nie. Będziecie wiedzieli, z jakimi typami
ćwiczeń musicie jeszcze przesiedzieć. 
Warto zaopatrzeć się w dodatkowe repetytoria, w których wszystko jest opisane i wyjaśnione są w nich
niektóre zadania. 
Przeczytajcie wszystkie lektury obowiązkowe z języka polskiego. To ważne, bo zadania egzaminacyjne
opierają się głównie na tym. Ćwiczenie prac pisemnych takich jak rozprawka, opowiadanie też będzie
przydatne, ponieważ głównym zadaniem będzie napisanie takiej wypowiedzi. Powtórka krótkich form
użytkowych (ogłoszenie, zaproszenie, dedykacja, życzenia), a także listów też się przyda, ponieważ też
wystąpią na sprawdzianie. 

Konieczne jest robienie zadań z matematyki, a szczególnie tych, które sprawiają wam trudność. Jeśli czegoś
nie wiecie, spytajcie się nauczyciela, albo korepetytora. To konieczne, aby później nie było żadnych
wątpliwości.
Ostatnie, to uważanie na lekcjach. Z lekcji dużo się zapamiętuje, a jeśli później powtarza się w domu, to
materiał można uznać za opanowany.
Kiedy uważacie, że jesteście dobrze przygotowani do egzaminu, postarajcie się o dobre oceny. Trzeba się do
nich wyjątkowo przyłożyć, aby średnia nie była niska. Czerwony pasek na pewno w tej sytuacji się przyda i
warto zawalczyć o jak najlepsze stopnie z przedmiotów egzaminacyjnych. Z lekcji takich jak Religia, Edukacja
dla bezpieczeństwa, Wychowanie Fizyczne można łatwo ,,nabić’’ wysokie stopnie. Warto się o to postarać. 
Wszystko zrobione? Teraz wybór szkoły, a także profilu. Możliwe jest pójście do Liceum, Technikum,
Zawodówki… Wybór szkoły średniej to odpowiedzialne zadanie i często pierwsza trudna decyzja w życiu
młodego człowieka – nic dziwnego, że często zwraca się o pomoc w wyborze szkoły do rodziców bądź
opiekunów. Jednak to powinna być wasza decyzja. Wybór powinien być zgodny z waszymi
zainteresowaniami. Osoba, która nie lubi biologii, nie pójdzie do liceum na profil z biologią, to chyba logiczne.
Niestety częstą sytuacją jest wpływowość rodziców na uczniów. Oni wybierają szkołę i kierunek ich dzieci,
mimo, że to nie jest tym co chcieli by robić. 
Przy wyborze kierujcie się swoimi zainteresowaniami, jakie lubicie przedmioty szkolne, a także kim byście
chcieli zostać w przyszłości. Kierunek najlepiej należy wybrać pod późniejsze studia.
Jeśli ciężko wam podjąć decyzję o wyborze jednej szkoły, pamiętajcie, że jest możliwość składania papierów
do kilku szkół. 
Aleksandra Klimek
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Dlaczego warto uczyć się języków obcych?

 W dzisiejszych czasach ciężko jest się obejść bez znajomości chociażby jednego języka obcego. Są one
przydatne i potrzebne w wielu sytuacjach. Jeśli do tej pory nie pałaliście miłością do języka angielskiego,
niemieckiego czy jakiegokolwiek innego, którego przyszło Wam się uczyć, to dziś postaram się Was
przekonać poprzez różne przykłady, że warto się pomęczyć z wkuwaniem słówek i zapamiętywaniem reguł
gramatycznych.

 Jest naprawdę wiele dowodów na to, że warto się uczyć języków obcych. Wyobraźcie sobie sytuację, w
której obcokrajowiec nieposługujący się językiem polskim zwiedzając Waszą ojczyznę spyta się Was o coś,
np. o drogę. Co wtedy odpowiedzieć, skoro znając życie Waszą głowę przejmie pustka i nawet nie
zrozumiecie co ten ktoś mówi?
Gorzej było by w odwrotnej sytuacji. Spróbujcie sobie wyobrazić kiedy to Wy jesteście za granicą, a nie
znacie zbyt wielu słówek, aby dogadać się z innymi. Jak dogadać się w takiej chwili, szczególnie wtedy kiedy
zapytanie o dojście jest naprawdę ważne? Owszem, można się jakoś dogadać gestykulując lub pokazywać
coś na mapie, zdjęciach… Jednak o wiele wygodniejszą formą będzie zapytanie się wprost. 

Podróż
Kolejnym argumentem do nauki, może być podróżowanie i zwiedzanie świata. Nowoczesne i szybkie środki
transportów i wolność w poruszaniu się po świecie (z określonymi dokumentami) sprawiają, że można
pojechać praktycznie gdziekolwiek człowiek zechce! Do tego, aby porozumieć się właśnie w obcym kraju tak
jak w przykładzie powyżej, potrzebna jest znajomość chociażby j. angielskiego, który jest dziś jednym z
najpopularniejszych języków świata. Bez nich jakakolwiek podróż będzie ciężka. 

Mieszkanie za granicą i nowe znajomości
 Dzięki znajomości danego języka, można śmiało przeprowadzić się do obcego kraju, gdzie jest możliwość
studiowania. Skutkuje to nowymi znajomościami, które mogą przerodzić się w przyjaźnie i miłość. A to
wszystko zaczęło się od znajomości języka! Gdyby nie on, nikt nie przeprowadziłby się do innego państwa i
nie zaczął tam studiować.

Praca
Najważniejszym argumentem jest zdobycie dobrej pracy. Osoby, które znają biegle języki obce, będą miały
większe szanse na znalezienie ciekawej pracy, dobrego zawodu. Studiując np. anglistykę można w
przyszłości zostać tłumaczem, nauczycielem lub udzielać korepetycji. Istnieje wiele możliwości wykorzystania w praktyce lat studiów, a później dobrze zarabiać. 

Zainteresowania
Dzięki znajomości języków obcych, szczególnie angielskiego, będziecie rozumieli teksty piosenek, a także
będziecie mogli oglądać oryginalne filmy i seriale amerykańskie bez pomocy lektora czy napisów! Czyż nie
jest to ogromna satysfakcja?
        Pomijając te wszystkie korzyści związane z pracą i zarobkami warto uczyć się języków obcych dla
samego siebie, nie od dziś wiadomo, że nauka ich jest najbardziej skutecznym sposobem pobudzenia pracy
mózgu. 

Podsumowując moje rozważania, z pewnością mogę stwierdzić, że uczenie się angielskiego, francuskiego,
niemieckiego i wiele innych języków jest bardzo przydatne. Mam nadzieję, że udało mi się to Wam
uzmysłowić i zachęcam Was do nauki już od dziś. 
                                                                                                            Autor: Aleksandra Klimek


