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W tym artykule
zamierzam
zastanowić się,
jakie są
najefektywniejsze
sposoby na
uczenie się.

Pierwszą metodą,
którą zamierzam
omówić, jest mój
sposób, czyli taki,
który jest dla mnie
najefektywniejszy.
Sposobem, z
którego
korzystam, jest
standardowe
uczenie się z

książki. Zwykłe
czytanie tematu,
powtarzanie go i
samoodpytywanie
siebie jest dla
mnie bardzo
efektywne. Nie
potrzebujemy
innej osoby,
jesteśmy
samowystarczalni.
To działa, chyba
że nie ufamy
sobie i wolimy,
żeby ktoś inny nas
odpytał z tego
tematu lub
tematów.

Drugim sposobem
jest przyklejanie
kolorowych
karteczek w
różnych miejscach
w domu, na
przykład w
łazience lub na
przedmiotach, z
których często
korzystamy, może
być to na przykład
monitor
komputera. Jest to
dość efektywna
metoda, jednak
nie służy ona do
uczenia się dużej
ilości słówek

czy terminów,
raczej do
zapamiętywania
mniejszej ilości
materiału.

Trzecią, a
zarazem ostatnią
metodą jest
sposób na
przepisywanie
informacji. Polega
on na
przepisywaniu
rzeczy, których
chcemy się
nauczyć. Jest to
dość
czasochłonne

zadanie, lecz
osoby, które
potrafią szybko
pisać i zaczną
posługiwać się tą
metodą, być może
łatwiej zaczną
osiągać lepsze
oceny.

Zatem to są moje
sposoby na
naukę, a jakie są
Wasze?

Mikołaj Szajna

W trakcie roku szkolnego piszemy wiele kartkówek i sprawdzianów, jednak jak się na nie
przygotowujemy?

Jak się efektywnie uczyć?

Jak zapamiętywać?

W tym
numerze:

Nasz specjalny
horoskop na 2020
rok!

Gierki na lekcjach,
czyli to, co
uczniowie lubią
najbardziej.

Co nam przyniesie
nowy rok?
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Społeczniaka
Niedawno rozpoczęliśmy nową dekadę i wielu ludzi wierzy w niezwykłą moc tego wydarzenia. W
dodatku jest to również rok przestępny...

Horoskop na rok 2020

Baran (21.03.-19.04.)

W tym roku czeka Cię wiele zmian.
Przygotuj się na to, że niektóre z
nich mogą okazać się niekorzystne
lub źle wpłynąć na twoje
dotychczasowe życie. Jednak nie
przejmuj się, grunt to cierpliwość i
pozytywne nastawienie na
czekające Cię wyzwania.

Byk (20.04.-22.05.) 

Niech Twój znak nie sprawi, że
ulegniesz stereotypom. Nie daj się
wyprowadzić z równowagi przez
mało ważne drobiazgi. Rok 2020
jest dobrym czasem na
ograniczenie stresu i pędu życia,
dlatego warto jest zaplanować
odpoczynek i zrelaksować się.

Bliźnięta (23.05.-21.06.)

W tym roku spełnią się twoje
marzenia i  nareszcie dotrzymasz
postanowień. Mimo tego, że nie
będzie łatwo, nie poddawaj się i
wytrwale dąż do celu. Przyniesie Ci
to wiele satysfakcji i radości.

Koziorożec (22.12.-19.01.)

W tym roku poznasz wielu nowych
znajomych, którzy będą cię
wspierać w trudnych sytuacjach i
przeżyjesz z nimi niezapomniane
chwile. Jednak musisz uważać na
to, przed kim otwierasz swoje
serce, bo ktoś może wykorzystać
Twoją ufność na Twoją niekorzyść.

Lew (23.07.-23.08.)

Mimo tego, że niektórzy odczuwają
niechęć do Ciebie, nie zamykaj się
przed ludźmi. Może okazać się, że
ktoś pragnie się z Tobą
zaprzyjaźnić. Nie przegap tej
szansy i bądź życzliwy dla innych.

Panna (24.08.-22.09.) 

Ten rok okaże się wyjątkowo
rozrywkowy. Spędzisz wiele czasu
z przyjaciółmi na imprezach i
uroczystościach.
Jednak nie daj się rozleniwić i nie
zapominaj o czekających Cię
obowiązkach i wyzwaniach.

Rak (22.06.- 23.07.)

W nowym roku odkryjesz w sobie
ukryte talenty i zalety. Odniesiesz
wiele sukcesów, między innymi w
sportach wodnych. Jednak nie
zapominaj o przyjaciołach, bo oni
też potrzebują Twojego wsparcia i
będzie im bez Ciebie smutno.

Ryby (19.02.- 19.03.)

W tym roku poczujesz w sobie
niezwykłą siłę i zajmiesz się
rzeczami, na które nie odważyłbyś
się wcześniej. Zaznasz nowych,
ekscytujących wrażeń i przeżyjesz
niezapomniane przygody. Pamiętaj
jednak o bezpieczeństwie.

Monika Żołud Co przyniesie przyszłość?
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Społeczniaka
Kolejna ciekawa sprawa do omówienia...

Multimedialne gierki na lekcjach
Waga (23.09.- 22.10.)

W 2020 roku czeka Cię duża
wygrana pieniężna. Mimo tego
nie wydawaj pieniędzy zbyt
pochopnie i unikaj rozrzutności.
Pod koniec roku może Ci się
przydać spora kwota, dlatego
opłaca Ci się zaoszczędzić trochę
pieniędzy.

Wodnik (20.01.-18.02)

Na początku tej dekady spotka
Cię wiele niespodzianek. Mimo
tego, że na początku mogłoby się
wydawać, że los nie układa się
pomyślnie, z każdej trudnej
sytuacji znajdziesz wyjście.
Pomogą Ci przyjaciele i bliscy.
Nie zapominaj jednak o
odwdzięczeniu się rodzinie.

Skorpion (23.10.- 21.11.)

Ten rok przyniesie Ci wyjątkowo
dobre zdrowie. Twoja odporność
będzie wysoka, co zachęci Cię
do uprawiania sportów
zimowych. Być może odnajdziesz
swoją pasję w tego rodzaju
aktywnościach.
Nie będziesz musiał również
wspomagać odporności poprzez
łykanie witamin.

Strzelec (22.11. - 21.12.) 

Jeśli niezbyt dobrze układają Ci
się relacje z rówieśnikami, w tym
roku nareszcie to się zmieni.
Odnajdziesz przyjaciół nie tylko w
szkole, ale także w Twoim
miejscu zamieszkania. W nowym
roku masz również spore szanse
na znalezienie drugiej połówki.

Monika Żołud
 i Emilia Łagun

Często na
lekcjach,
szczególnie
kiedy potrzebna
jest powtórka
materiału,
uczniowie
niemiłosiernie
się nudzą.
Takie lekcje są
męczące i
nudne, co
wcale nie
pomaga w
nauce. Ostatnio
jednak coraz
częściej
nauczyciele
wybierają
alternatywny
sposób
wdrażania
wiedzy uczniom
- gry

multimedialne.
Jednymi z
popularniejszych
gier, w które
uczniowie grają
na lekcjach z
telefonami, są
"Kahoot" lub
"Quizizz". Jest
to dobry sposób
powtórzenia,
który nie nudzi
się nikomu i
zawsze jest
chętnie
przyjmowany. 
Są jednak
przypadki, że
nauczyciele nie
pozwalają
uczniom na
wyjmowanie
telefonów z
plecaka

lub po prostu
wolą, aby
uczniowie
razem
rozwiązywali
dany problem.
Na takie
sytuacje też są
rozwiązania i
rozmaite
aplikacje, takie
jak
"LearningApps",
w których
można wybrać
odpowiednią z
gotowych gier
lub samemu
stworzyć grę
dobraną do
tematu lekcji. 
Powtarzając w
ten sposób
materiał,

uczniowie lepiej
zapamiętują
wszystkie
informacje i
zachowują
świeżość
umysłu oraz
dobry humor.
Wszystkie klasy
lubią lekcje z
takimi grami,
polecam je
serdecznie
każdemu
nauczycielowi.

Anna Pelak
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Czy rok 2020 
naprawdę będzie złym rokiem?

Witajcie, tym
artykułem
postaram się
opanować
ludzi, żeby nie
panikowali, że
niby w 2020
skończy się
świat.
Często widzę
ludzi, którzy
panikują i dają
różne powody,
dlaczego niby
ma się
skończyć
nasze życie.
Pokażę Wam,
że większość z
tych

"dowodów" to
rzeczy
niezagrażające
naszemu
życiu. Po
pierwsze, lasy
w Australii już
się dogaszają,
więc już w
2020 nam nie
zagrożą. Po
drugie, konflikt
USA-Iran już
wygasł, a
ludzie
niepotrzebnie
go
przedłużają.
Po trzecie,
koronawirus,

na jego temat
dużo nie
powiem, bo
niestety nie
wiem o nim
dużo, ale z
tego, co udało
mi się ustalić,
to umarło
około 10%
zarażonych,
więc nie
jestem pewien,
że jest to
bardzo groźna
choroba, skoro
na nowotwór
czy choćby
grypę i jej
powikłania

umiera
kilkadziesiąt
tysięcy osób
rocznie, więc
nie widzę
powodu do
histerii.
A teraz, żeby
jeszcze
bardziej Was
uspokoić, 
podam kilka
pozytywów.
Prawdopodobnie
już w kwietniu
wyjdzie druga
część kultowej
polskiej gry
„Dying Light”.
W tym roku

wychodzi
również
„Cyberpunk
2077”. Mamy
również setną
rocznicę Bitwy
Warszawskiej.
Ponadto od
teraz mamy
drugie
dziesięciolecie
roku 2000.
Jest szansa,
że w końcu
naprawią
naszą lubińską
kładkę.
Możemy teraz
jeździć
pociągami

np. do
Wrocławia
oraz do kilku
europejskich
stolic. Tak
więc mamy
wiele
pozytywów na
te kolejne
miesiące..
Dziękuję za
przeczytanie i
nie panikujcie,
bo panika to
największy
wróg
ludzkości.

Kuba Gromek

Co przyniesie nowy rok?
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