
Sprawki ze szkolnej
ławki

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 122
Jesionowa 38
91-363, Łódź

Numer 14 04/15

O czym przeczytacie w tym
numerze?

Czy umiesz się 
uczyć?

                       Wystawa twórczości ludowej

Ciekawe
eksponaty, które
można zobaczyć w
szkolnej bibliotece

Niezwykli goście z
dalekich krajów na
naszych lekcjach,
czyli warsztaty
językowe

Bronimy się przed
cyberprzemocą-o
szkolnym projekcie

Uroczystość z
okazji Świąt
Wielkanocnych i
rocznicy śmierci
św. Jana Pawła II

,,Przysłowia
mądrością
narodów"-warsztaty
w Miejskiej
Bibliotece
Publicznej  

Polecamy film-
recenzja

Uczysz się długo, a
z klasówki znowu
jedynka. A może nie
uczysz się za mało,
tylko źle? Rozwiąż
nasz test, a
dowiesz się, jak to
jest naprawdę z
Twoją nauką.

,,Jakiej rady
udzieliłby Pan
młodym ludziom

utalentowanym
muzycznie?
Wywiad z solistą
Teatru Wielkiego

,,Tańczę, od kiedy
sięgam pamięcią".
Moja pasja

O przedstawicielu
najmniejszej rasy
świata

Wystawa MS



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 14 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSprawki ze szkolnej ławki

Całoroczna wystawa kultury ludowej w naszej
bibliotece

Żył w latach
1814-1890. Całe
życie poświęcił
badaniom
polskiego
folkloru.

   W szkolnej bibliotece możemy podziwiać eksponaty
związane z polską kulturą ludową. Wystawę
zorganizowała nasza bibliotekarka pani Marta
Wybrańczyk, która postanowiła zapoznać nas z
ojczystym folklorem, a także uczcić w ten sposób
pamięć wybitnego etnografa Oskara Kolberga.
Po wejściu do biblioteki w oczy rzucają się duże
ręcznie haftowane serwety na stołach i zazdrostki na
oknach. Na półkach stoją różne eksponaty, m.in.
maglownica - przyrząd do prasowania, niecka -
naczynie do wyrabiania ciasta, żelazko z duszą,
makutra, czyli misa do ucierania ciasta lub kremu,
tara- narzędzie do prania, lampy naftowe. Na jednej z
półek stoi bogata kolekcja zastawy. Ciekawostką jest
łowicki strój ludowy, tzw. wełniak. Wiele eksponatów
np. wazony, miski z gliny czy wycinanki dotyczy
kultury okolic Łowicza, ponieważ nasza bibliotekarka
pochodzi z tych stron. Wystawa bardzo się wszystkim
spodobała, dzięki niej dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy na temat życia na wsi.
                          Justyna Skawińska, Gabrysia Kłos

Oskar Kolberg jako pierwszy badacz zebrał i
usystematyzował kulturę ludową, dzieląc ją według
regionów. Efektem jego badań prowadzonych w terenie
jest obszerne dzieło ,,Lud. Jego zwyczaje, sposób
życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła,
zabawy, pieśni, muzyka i tańce". Liczy ono 33 tomy.

     Oskar Kolberg - kronikarz polskiej
kultury ludowej

Wystawa MS
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Warsztaty dla uczniów z  A I E S E C

A I E S E C   to największa międzynarodowa organizacja zrzeszająca studentów uczelni ekonomicznych.
Nasza szkoła przystąpiła do jednego z jej projektów edukacyjnych  INSPIRATOR,  który adresowany jest do
młodej grupy odbiorców. Projekt ma na celu szerzenie tolerancji, pobudzanie wyobraźni, kontakt z innymi
kulturami oraz stawianie pierwszych kroków w nauce języka angielskiego.
W ramach tego projektu nasza szkoła gościła dwóch studentów, reprezentantów różnych krajów: Chin i
Indonezji:  Ping Wang i  Adiena Mirzę,  którzy przez okres jednego tygodnia prowadzili warsztaty w języku
angielskim. Miały one charakter prezentacji multimedialnych, podczas których uczniowie zadawali pytania i
rozmawiali z prowadzącymi,  łączonych z praktycznymi ćwiczeniami - uczniowie uczyli się tańców z Indonezji, 
gier  i zabaw dzieci z Indonezji i Chin, ćwiczeń gimnastycznych Taj Chi. W zajęciach brały udział klasy I - VI.
Dzieci były zachwycone, o czym świadczyły tłumy uczniów gromadzące się podczas przerw wokół młodych
sympatycznych praktykantów  w oczekiwaniu na autograf oraz entuzjastyczne przyjęcie przez naszych uczniów
podczas lekcji.
Koordynatorem projektu w szkole była nauczycielka języka angielskiego mgr Iwona Gałązka.

AIESEC AIESEC

AIESEC AIESEC

MS MS

MS MS
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Przypomnijmy, że cyberprzemoc to takie
zachowania jak:

Najważniejsze zasady postępowania w
przypadkach CYBERPRZEMOCY:

-ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też   
poniżanie kogoś za pomocą Internetu albo telefonu
komórkowego,
-podszywanie się pod kogoś w portalach
społecznościowych,  na blogach, wiadomościach e-
mail lub komunikatorach,
-włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu
społecznościowym, konto komunikatora),
-publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć albo
informacji, które kogoś ośmieszają,
-tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub
blogów,
-pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach,
portalach społecznościowych.

-szukać pomocy u zaufanej osoby dorosłej
(nauczyciela, rodziców),
-nie odpowiadać na zaczepki w sieci,
-blokować w komunikatorach i poczcie elektronicznej
kontakt z niepożądanymi osobami,
-wymagać natychmiastowego usunięcia filmu lub
zdjęcia zrobionego wbrew woli ofiary,
-prosić administratora serwisu o usunięcie
kompromitujących materiałów z sieci,
-dokumentować dowody przemocy (zachowywanie
SMS-ów, historii GG, zrobienie screenshot’a, itp.).
                                Marta Rajchelt - Świerszczków

CYBERPRZEMOCY STOP
W bieżącym roku szkolnym uczniowie uczestniczyli w projekcie ,,stop cyberprzemocy",  który odbywał się  pod
kierunkiem pań uczących informatyki: Marty Rajchelt  - Świerszczków oraz Danuty Głowackiej.
W ramach projektu uczniowie obejrzeli prezentację na temat cyberprzemocy. Wszystkie klasy wykonały plakaty
dotyczące tej tematyki. Uczniowie brali także udział w konkursie na temat bezpieczeństwa w sieci oraz
uczestniczyli w spotkaniu z policjantami, którzy przekazali wiele ciekawych informacji na temat niebezpieczeństw
i pułapek czyhających na lekkomyślnych internautów.

Plakat

Plakat

Plakat
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Uroczystość z okazji  Świąt Wielkanocnych oraz rocznicy śmierci
św. Jana Pawła II

Podczas uroczystości słuchaliśmy pięknych religijnych piosenek w wykonaniu uczennic z klasy V B,
obejrzeliśmy prezentację multimedialną na temat symboliki i polskiej tradycji Świąt Wielkanocnych .
Wspominaliśmy naszego papieża św. Jana Pawła II oraz jego ulubioną pieśń ,,Barkę”. Na koniec uczennice z
klasy VI zaprezentowały układ taneczny do piosenki  ,,Drugi brzeg”. Nad całością przedstawienia czuwała siostra
Savia, która zorganizowała uroczysty apel.

Zajęcia w MBP
Uczniowie naszej szkoły chętnie uczestniczą w zajęciach organizowanych przez zaprzyjaźnione ze szkołą
biblioteki rejonowe.
Klasa V B brała udział w warsztatach w Filii nr 10 MBP promujących czytanie książek. Uczniowie mieli za
zadanie przypomnieć sobie jak najwięcej przysłów ludowych dotyczących różnych dziedzin życia. Zastanawiali
się, czy za pomocą przysłów można się porozumieć, tak jak to czyniła bohaterka książki 
,,Czego uszy nie widzą”. Okazało się, że tak, a można nawet wymyślić swoje własne .
Zachęcamy więc do tworzenia nowych powiedzonek i przysłów.

Apel Apel

Warsztaty
Warsztaty

MS MS

MS
MS
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Wywiad z panem Andrzejem Kostrzewskim, solistą
Teatru Wielkiego w Łodzi

Jest Pan znanym i cenionym solistą Teatru
Wielkiego w Łodzi. Czy to Pana jedyne miejsce
pracy?
Nie, oprócz występów w Teatrze Wielkim w Łodzi
śpiewam też w innych teatrach w Polsce, m. in. w
Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, we Wrocławiu.
Teatr Wielki jest takim moim  ,,stałym teatrem ", gdzie
na stałe jestem zatrudniony. Natomiast występuję też
w innych teatrach gościnnie.
W jakim repertuarze najlepiej się Pan czuje? -
poważnym operowym czy raczej w komediowym,
operetkowym?
Mogę powiedzieć, że śpiewam w każdym repertuarze.
Czuję się dobrze zarówno w rolach komediowych jak i
w dramatycznych. 
Jaka jest Pana ulubiona rola?
Mam ich kilka. Jedną z moich ulubionych ról jest
,,Eugeniusz Oniegin " Piotra Czajkowskiego, to z
operowych. Natomiast z musicalowych  rola Don
Kichota w ,,Człowieku z La Manchy”.

Czy jest jakaś sztuka, w której chciałby Pan szczególnie zagrać?
O, jest jeszcze kilka, w których chciałbym zagrać. Z operowych to " Rigoletto”,  z  musicalowych " Skrzypek na
dachu ".
Czy występował Pan również w zagranicznych teatrach?
Tak, jeździłem na turnee, m.in. byłem w Holandii, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych,  występowałem w
wielu różnych teatrach.
Z jakimi znanymi osobami ze świata artystycznego Pan współpracował?
M. in. współpracowałem z panią Małgorzatą Walewską, Grażyną Brodzińską, Bogdanem Łazuką, Janem
Kobuszewskim. To z takich najważniejszych, znanych nazwisk.
Czy ta praca była owocna?
Bardzo owocna, wiele mogłem się od nich nowego nauczyć i pogłębić swoje role , swoje powiedzmy            "
techniki grania ".
Czy ma Pan tremę występując " na żywo " przed liczną publicznością?
Już coraz mniejszą, mam tzw. tremę mobilizującą, która mnie mobilizuje do tego, żeby wystąpić jak najlepiej,
także taka trema jest potrzebna.
Pana córka uczy się w naszej szkole. Czy zachęca Pan ją do śpiewania?
Tak, zachęcam ją, występuje nawet razem ze mną w kilku przedstawieniach, np. w ,,Cyganerii”, w            
,,Strasznym Dworze ", teraz ostatnio mieliśmy razem premierę. Mogę powiedzieć, że Wiktoria lubi to robić,
sprawia jej to przyjemność.
c.d. na  następnej stronie...
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Czy rodzina ogląda Pana występy w teatrze? Jeśli tak, to czy zdarza się, że najbliżsi są pierwszymi
krytykami Pana występu?
O, to prawda, są pierwszymi krytykami. Oceniają mnie jako pierwsi i dają mi wskazówki czy coś mam zrobić
inaczej, czy coś poprawić, czy coś zmienić. Są więc krytykami, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu.
Co sprawiło, że wybrał Pan taki zawód?
Przyznam szczerze, że namówiła mnie do tego moja pani, która uczyła mnie języka polskiego w szkole średniej.
Ona mnie właśnie skłoniła, żebym zdawał do Akademii Muzycznej w Łodzi na wydział wokalno-aktorski i tak
rozpoczęła się moja, że tak powiem, kariera artystyczna.
Czy miał Pan jakiś nieudany występ?
Prawda jest taka, że nie zawsze jestem zadowolony z występu. Zawsze uważam, że można coś poprawić, coś
zmienić, ale czy miałbym być do końca niezadowolony? Nie, chyba tak nie było.
Jakiej muzyki lubi Pan słuchać najbardziej?
Bardzo różnej. Przyznam szczerze, że słucham też muzyki rozrywkowej typu rock'n'droll, jazz, muzyka
latynowska.
Czy uprawia Pan jakiś sport?
Tak, biegam, pływam, boksuję.  
Jaki przedmiot szkolny lubił Pan najbardziej?
Chyba zajęcia muzyczne, to był jeden z moich ulubionych przedmiotów.
Czy lubi Pan zwierzęta?
Tak, lubię. Mam nawet psa Tekilę. Lubię konie, jeździłem konno w okresie studiów, choć teraz już nie jeżdżę.
Pana ulubiona potrawa?
Lody, jeżeli można to nazwać potrawą, chyba raczej deser, prawda?
Jakiej udzieliłby Pan rady młodym ludziom utalentowanym muzycznie, marzącym o karierze
artystycznej?
Praca, praca, praca i jeszcze raz praca i wiara w siebie.
Dziękuję za rozmowę i życzę Panu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.
Wywiad przeprowadziła Klaudia Gotfryd 



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 14 05/2015 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLSprawki ze szkolnej ławki

Recenzja filmu

„Seria niefortunnych zdarzeń”

  Autorem cyklu powieści „Seria niefortunnych zdarzeń” jest Daniel Handler, pseudonim: Lemony Snicket.
Pierwsze trzy tomy książki zostały zekranizowane i wyreżyserowane przez Brada Silberling’a. Film opowiada o
rodzeństwie Baudelaire, które straciło rodziców podczas pożaru. Wioletka ma 14 lat i jest jednym z najlepszych
konstruktorów znanych w tym czasie na świecie. Jej młodszy brat – Klaus wykazuje się niezwykłymi
zdolnościami i umiejętnościami. Mają również młodszą siostrzyczkę – kilkuletnią Słoneczko. Po śmierci
rodziców rodzeństwo trafia pod opiekę jedynego krewnego- hrabiego Olafa. Wujowi bardzo zależy na spadku i
zrobi wszystko, żeby go dostać. Jest on również inicjatorem wszystkich niefortunnych zdarzeń, z jakimi
przyjdzie się zmierzyć dzieciom. 
  Gra młodych aktorów zachwyca! Zarówno Emily Browning, która gra Wioletkę, jak i Liam Alken, który gra jej
brata, w filmie spisali się znakomicie. Nawet siostry Kara i Shelby Hoffam, mimo swoich drugich urodzin,
fenomenalnie odtworzyły małą Sunny. Jim Carrey w roli okrutnego wuja Olafa może wystraszyć nawet
najbardziej zatwardziałego widza. Trzeba tutaj też wspomnieć o świetnej aktorce - Meryl Streep, która gra ciotkę
Józefinę. Z ciekawostek filmowych warto dodać, że początkowo rolę ciotki miała zagrać inna znana i ceniona
aktorka – Glenn Close. Film dostał Oscara w kategorii „Charakteryzacja”, nagrodę Teen Choice dla Jima
Carrey’a za „Ulubiony czarny charakter” oraz 2 inne nagrody i 14 nominacji. Muzykę do filmu stworzył Thomas
Newman, znany m.in. z muzyki do „Gdzie jest Nemo?”. Zdjęcia Emmanuel’a Lubezki’ego zasługują również na
uznanie. Ujęcia i montaż urzekają swoim pięknem. Ogólnie mówiąc, mimo że film nie okazał się większym
przebojem niż Harry Potter, jak zapowiadali producenci i zyskał średnie recenzje - krytycy zarzucali między
innymi kiepski scenariusz oraz nieudaną próbę połączenia trzech tomów, uważamy, że jest wart obejrzenia.
Szczególnie część wizualna filmu oraz świetna gra aktorów jest godna uwagi.  Polecamy!
                                                                                                             Martyna Łyżwa i Julia Boruń

Film FilmMS MS
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  Tańczę, od kiedy sięgam pamięcią. Zaczęłam
podrygiwać już w wieku 2 lat. Swoją naukę tańca
rozpoczęłam zaś w wieku 4 lat, uczęszczałam do
Klubu Tanecznego "Pędziwiatry". Rok później rodzice
zapisali mnie do Łódzkiej Szkoły Baletowej, gdzie
tańczyłam przez półtora roku. W wieku 7 lat trafiłam do
Szkoły Tańca Lilla House, do której chodzę do dziś.
Moją pierwszą instruktorką była Martyna "Babka"
Kozłowska, która prowadziła zajęcia taneczne ze stylu
tańca Dancehall.
  Na pierwszych zajęciach okazało się ,że moja grupa
wiekowa (7/10) przygotowuje się do pokazu
zimowego.  W pierwszej chwili byłam przerażona i
nieustannie zadawałam sobie pytanie: "Jak ja sobie
poradzę?!", lecz niepotrzebnie. Bez żadnych
specjalnych starań i  ćwiczeń układu w domu weszłam
na scenę i zatańczyłam tak, jak reszta grupy. Minął rok
i moja instruktorka stwierdziła, iż nadaję się do jej
starszej grupy (11/14).
  Byłam niezmiernie szczęśliwa, ponieważ jako jedyna
z moich rówieśniczek dostałam się do starszej grupy. 

Tańczyłam u mojej instruktorki przez kolejny rok, jednocześnie uczęszczając na zajęcia z Jazz'u, które
prowadziła p.Milena Krawczyńska. Po pewnym czasie zrezygnowałam z obydwu stylów, ponieważ chciałam
poznać również inne techniki tańca.
  Zapisałam się na zajęcia finalisty programu "You Can Dance"- Artura Frontczaka, tam rozpoczęła się moja
przygoda ze stylem tańca New Age. Jest to mieszanka Hip-Hop'u, Jazz'u, Funky, Freestyle'a oraz Fun'u.
  Mój pierwszy dzień, podobnie jak u Babki, rozpoczął się dosyć nerwowo. Nie dlatego ,że zbliżał się pokaz, ale
że tańczyłam z młodzieżą i dorosłymi! Był to dla mnie ogromny szok, ponieważ nie do końca wiedziałam, czy
dam sobie radę. Koszmar zaczął się po trzecim miesiącu chodzenia na zajęcia. Po każdym treningu wracałam
do domu z płaczem. Nie dawałam sobie rady z dość trudnymi układami, wyczerpującą rozgrzewką i szybkimi
ruchami. W połowie roku szkolnego zrezygnowałam po raz kolejny. Znowu wróciłam do grupy 11/14, gdzie
odpoczęłam zarówno psychicznie jak i fizycznie.
  Gdy stałam się już na tyle dojrzała psychicznie, że nie przerażały mnie trudności, powróciłam do mojej
ukochanej grupy. Trudne układy, szybkie ruchy i wyczerpująca rozgrzewka nie stanowiły już dla mnie
przeszkody. Moja grupa jest wspaniała. Na zajęciach dominuje ciężka praca, jednak naszemu młodemu
instruktorowi nie brakuje poczucia humoru. Właściwie na każdych zajęciach jest kilka momentów, w których cała
sala śmieje się z wygłupów i żartów naszego choreografa. Niestety, nasza grupa nie uczestniczy w pokazach na
scenie telewizji TOYA TV ze względu na to, iż Artur ma jeszcze jedną grupę, zaawansowaną, dla której wymyśla
dłuższe i bardziej skomplikowane układy, dzięki czemu nie ma za bardzo czasu na tworzenie kolejnego układu
dla naszej grupy. Nie ukrywam, że jest mi trochę przykro z tego powodu. Najważniejsze jest jednak to, czego się
nauczę i co będę robić w przyszłości, a nie to, czy będę występować w pokazach. Kto wie, może niebawem
trafię do grupy zaawansowanej i będę mogła w nich uczestniczyć.
                                                                                                                                   Ola Kwiecińska

Moja pasja - taniec
Ola Kwiecińska, nasza redakcyjna koleżanka, opowiada o swojej pasji i o pokonywaniu przeszkód w dążeniu do
osiągania wyznaczonego celu.

Instruktorka tańca MS
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Nasi mali ulubieńcy

Tutek
Nasz bohater ma spiczaste duże uszy, ogromne,
błyszczące czarne oczy i mały mokry nosek. Jego
malutkie, drobne łapki i zgrabny ogonek są zimne po
spacerach na dworze. 
Tutek, bo tak ma na imię nasz bohater, to mały piesek
w czarne łatki rasy chichuachua. W lipcu tego roku
skończył roczek. Jego właścicielką jest Julka z klasy
VB. Ten radosny i oddany swojej pani piesek ma
pewną ulubienicę – koleżankę Julki – Martę. Zawsze
kiedy ją widzi, jest radosny, przybiega i daje znak
ogonem, że jest gotowy do zabawy.
  Tutek zamieszkał w domu Julii, mając 10 miesięcy.
Początki były trudne, ponieważ mały psiak musiał się
oswoić z nowym otoczeniem. Jednak po krótkim
czasie, otoczony miłością, poczuł się bezpiecznie i
swobodnie w swoim nowym domu.
Kiedy przyszła pora na pierwszy poranny spacer,
Tutek nie widział potrzeby ruszania się z ciepłego
posłania na zimne podwórze. To może wydawać się
dziwne, ale gdy wcześniej zobaczył ruchliwą ulicę,
usiadł w miejscu i przerażony nie chciał nigdzie iść
dalej.

Jednak z czasem lęk i obawa przed wyjściem z domu
zaczęły przeradzać się w radosne machanie ogonem i
ochocze wyrywanie się ze smyczy. Ten biały piesek z
czarnymi łatkami w krótkim czasie stał się ulubieńcem
nie tylko przyjaciółki Julki, ale także wielu innych osób.
Mimo, że jest przedstawicielem najmniejszej rasy
świata, zawsze jest w centrum uwagi. Kiedy Julia
przygotowuje się do lekcji muzyki i gra na flecie, Tutek
przychodzi do jej pokoju i rozpoczyna swój własny
koncert. Potrafi tak głośno i długo „śpiewać” w swoim
psim języku, że wszyscy domownicy przychodzą do
pokoju wysłuchać jego śpiewu.
Nasz bohater nie lubi się kąpać. Choć zawsze dzielnie
stoi w wannie, to widać jak jego ciało całe dygocze.
Kiedy widzi przygotowania do kąpieli i zakładaną przez
Julkę rękawiczkę, natychmiast ukrywa się w różnych
zakątkach mieszkania.
Tutek jest wyjątkowym psem, choć mały, to oddany i
dzielny z niego przyjaciel. Jak każdy obdarzony
miłością pupil, kocha swoją właścicielkę, a Julia
obdarza go takim samym uczuciem. 
Marta Szelągowska i Julia Rachowska
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Czy potrafisz się uczyć?
Jeśli chcesz sprawdzić, czy naprawdę potrafisz się uczyć, odpowiedz na pytania, zaznaczając odpowiedzi: „tak”,
„nie” lub ,,nie wiem” .

1. W czasie odrabiania lekcji dość często szukam ołówka, słownika,
gumki czy innych drobiazgów i w ten sposób przerywam uczenie się.
tak
nie
nie wiem
2. Staram się odrabiać wszystkie lekcje w tym samym dniu, w którym są zadane.
tak
nie
nie wiem
3.Lekcje odrabiam wtedy, kiedy mam czas, tak trochę, „z doskoku”.
tak
nie
nie wiem
4. Mam swoje sposoby na opanowanie tego, czego trzeba się nauczyć.
tak
nie
nie wiem
5.Wypracowania piszę od razu na czysto, bo rzadko w nich coś poprawiam.
tak
nie
nie wiem
6.Moje zapamiętywanie zależy od tego, ile razy powtórzę to, czego się uczę.
tak
nie
nie wiem
7.Uczę się zadanego przedmiotu dopiero w dzień poprzedzający lekcję, aby nie zapomnieć tematów i mieć
wszystko na „świeżo”.
tak
nie
nie wiem
8. Robię notatki, podkreślam, wywieszam plansze, aby mieć trudne treści przed oczami.
tak
nie
nie wiem
9.Obserwuję, że mam kłopoty z koncentracją, łatwo się rozpraszam.
tak
nie
nie wiem
10.W trakcie uczenia się mam mnóstwo różnych skojarzeń.
tak
nie
nie wiem
11.Przed ważną klasówką zarywam noce, aby się dobrze przygotować.
tak
nie
ni wiem
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12.Od jakiegoś czasu piszę sobie plan tego, co mam zrobić w tygodniu lub danego dnia.
tak
nie
nie wiem
13.Biorę się do nauki dopiero w ostatniej chwili, gdy mam „nóż na gardle”.
tak
nie
nie wiem
14.Ucząc się, staram się zrozumieć to, czego się uczę.
tak
nie
nie wiem
15.Nawet gdy się czegoś dobrze nauczę, to zwykle mam problemy z odpowiedzą, gdy jestem pytany(a).
tak
nie
nie wiem
Klucz do testu
Za każdą odpowiedź „tak” na pytania: 2,4,6,8,12,14 policz sobie 10 punktów.
Za każdą odpowiedź „nie” na pytania: 1,3,5,7,13,15, policz sobie 10 punktów.
Za każdą odpowiedź „nie wiem” policz sobie 5 punktów.
Podsumuj punkty i sprawdź, co to może oznaczać.
100 –150 punktów
Jeśli nie pomyliłeś(aś) się w obliczeniach, to naprawdę potrafisz się uczyć. Wiesz lub wyczuwasz, jak uczyć się
skutecznie. Jeśli w praktyce wykorzystujesz tę wiedzę, to jesteś dobrym uczniem. A może czytałeś(aś) już
jakąś lekturę na ten temat i stąd tak doskonałe rezultaty?
50 –99 punktów
Twoja umiejętność uczenia się jest dobra. Potrafisz pracować tak, aby uczyć się z dobrym rezultatem. Masz
jednak pewne słabe punkty, na które warto zwrócić uwagę. Może Ci pomóc zapoznanie się z zagadnieniami
dotyczącymi sposobów uczenia się.
9 –49 punktów
Twoja umiejętność uczenia się pozostawia wiele do życzenia. Może stosowane przez Ciebie techniki uczenia się
wcześniej wystarczały, ale teraz warto podjąć trud zgłębienia wiedzy o tym, jak uczyć się skutecznie. Wtedy z
pewnością okaże się, że nie masz słabej pamięci, a oceny mogą być lepsze.
                                                                                                                  źródło: zasoby internetowe

Nauka pod chmurką
Trudne zadanie
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