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Cześć! No i pierwsze koty za płoty! Z pewnością jeszcze nie zdążyliście 
porządnie rozejrzeć się po klasie, szkole, porozmawiać o minio-
nych wakacjach ze wszystkimi kolegami, a tu, proszę, już 
minął tydzień nauki w szkole! Fajnie! 

ALE DOWCIP! 
Wywiadówka w szkole:
— Państwa dzieci są bardzo muzykalne – mówi wy-
chowawczyni, która uczy matematyki. 
— Dlaczego pani tak sądzi? – pyta zdziwiona mama 
Filipa.
— Ciągle grają mi na nerwach!

Szkoła w wierszach
Szkoła odgrywa w życiu 

każdego człowieka ogromną 
rolę. To miejsce, gdzie dzie-
ci uczą się nie tylko czytać, 
pisać czy też liczyć. Obok do-
mu rodzinnego, to właśnie 
szkoła jest niezwykle ważna 
i kształtuje charakter oraz 
umiejętności wkraczającego 
w życie młodego człowie-
ka. To tu powstają pierwsze 
przyjaźnie nierzadko trwają-
ce całe życie. Tu przeżywa 
się pierwsze miłości, rozcza-
rowania, porażki czy też po-
wodzenia. Dlatego też słowo 
szkoła wzbudza całą gamę 
najróżniejszych uczuć. Jedno 
jest pewne — o szkole nie 
da się mówić bez emocji. Nic 

więc dziwnego, że jest ona te-
matem wierszy, opowiadań, 
książek, filmów lub seriali.

Szkoła to miejsce wspaniałe,
Choć każdy ma zmartwienia 
niemałe.
Mimo wielu zmagań i trudów
Nikt nie umiera tutaj z nu-
dów.

Są tu nasi przyjaciele.
Każdy z nas ma ich tu wiele.
Są rozterki i miłości.
U każdego coś w sercu gości.
Ale szkoła to też nauka,
Wiedza, mądrość i rozsądek,
Dużo pracy, wytrwałości,
Warto, być kimś wielkim w 
przyszłości.

O tym, jak ważna jest 
zbilansowana dieta w ciągu 
dnia, wiadomo nie od dziś. 
Często jednak zapomina-
my o zdrowych posiłkach 
spożywanych poza do-
mem, zadowalając się szyb-
kim i wysokokalorycznym 
„śmieciowym” jedzeniem. 

Spędzając w szkole kil-
ka godzin dziennie, mło-
dzież zaniedbuje zdrowe 
odżywianie i regularność 
posiłków. Dzieje się tak 
dlatego, że nie wszystkie 
szkoły posiadają stołówki 
z prawdziwego zdarzenia, 
a szkolne „sklepiki” peł-
ne są nisko wartościowych 
przekąsek i zapychaczy. 
Źle odżywiony uczeń, bę-

dący w okresie intensyw-
nego wzrostu, jest rozkoja-
rzony i apatyczny. Kiepski 
stan fizyczny i emocjonalny 
rzutuje negatywnie na osią-
gane wyniki w nauce.

Co należy zrobić, aby 
nie dopuścić do takich sy-
tuacji? Pewnym rozwiąza-
niem problemów ze spo-
żywaniem zdrowego je-
dzenia w ciągu dnia może 
być przygotowywanie wła-
ściwie skomponowanych 
obiadków zaraz rano przed 
wyjściem do szkoły lub 
wieczorem dnia poprzed-
niego. Duża w tym rola 
rodziców, którzy powinni 
zainteresować się tym, co 
jada ich pociecha w szko-
le i zadbać o odpowiedni 
dobór białek, węglowoda-
nów i witamin w posiłku. 

Zdrowo odżywiony 
uczeń, osiąga lepsze wy-
niki w nauce i wyższą 
zdolność koncentracji na 
swoich obowiązkach. Pa-
miętajmy o tym!

Co uczeń powinien wiedzieć 
o zdrowym odżywianiu

Rok szkolny już rozpoczęty i wypadało, by poćwiczyć spraw-
ność waszego aparatu mówiącego. Postarajcie się każde z tych 
zdań wypowiedzieć 3 razy jak najszybciej, a gwarantuję, że z 
polskiego, będziecie NAJLEPSI!

• Cesarz często czesał cesarzową.
• Ząb zupa zębowa, dąb zupa dębowa.
• Gdy Pomorze nie pomoże, to pomoże może morze, a gdy 
morze nie pomoże, to pomoże może Krym.
• Na wyścigach wyścigowych wyścigówek wyścigowych wy-
ścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową nu-
mer sześć.
• Matka tka i tatka tka, a tkaczka czka i też tam tka.
• Dzięcioł z chęcią pień ciął.

Ćwiczymy wymowę



Znajdź drogę do prawidłowej do odpowiedzi
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Ćwiczymy naszą pamięć? 
Zdolność zapamiętywania jest 
jedną z podstawowych cech 

umysłu, niezbędna w procesie 
uczenia się. Uczniowie często 
jednak narzekają na swoją pa-
mięć, twierdząc, że jest słaba, 
a oni sami nie są w stanie na-

uczyć się dużych partii materia-
łu. Przed zbyt pochopną oceną 

swoich możliwości intelektualnych 
niech chroni świadomość, że nie istnie-

je pamięć słaba, ale jedynie pamięć niewytrenowana.
Trening pamięci i koncentracji warto rozpocząć już we 

wczesnych latach szkolnych, czyli w szkole podstawowej, kie-
dy umysł jest najbardziej plastyczny i chłonny. Istnieje wiele 
różnorakich metod treningu i poprawy zdolności zapamięty-
wania. Ważne jest, aby w procesy pamięciowe zaangażować 
maksymalnie dużo zmysłów. Kolor, zapach, dźwięk, a nawet 
smak pozwolą na powiązanie impulsów pamięciowych z da-
nym wydarzeniem.

Już starożytni wykorzystywali niesamowite zdolności 
umysłu do wygłaszania z pamięci długich przemówień. Po-
siadali umiejętności zapamiętywania dużych partii tekstu, 
dzięki stosowaniu metod mnemotechnicznych. Mnemotech-
niki opierają się na skojarzeniach na podstawie łańcuszków 
skojarzeń. Kojarzenie ze sobą grup informacji jest jeszcze sku-
teczniejsze, kiedy zostaną one powiązane z tzw. zakładkami 
pamięciowymi. Wspomniane zakładki pełnią funkcję „słów 
haków”, do których można „przytwierdzić” daną informację, 
którą chce się zapamiętać. Najlepszymi zakładkami są liczby, 
którym należy nadać symboliczne, łatwe do zapamiętania 
znaczenia, np. liczba jeden wygląda jak ołówek, liczba dwa to 
łabędź itd. Pogrupowane fakty i informacje można przypisać 
do określonej liczby, używając skojarzeń. Pole do popisu dla 
wyobraźni jest ogromne, a im ciekawsze, bardziej kolorowe, 
nawet absurdalne i śmieszne skojarzenia — tym lepiej.

Przydatne w zapamiętywaniu czytanego tekstu jest two-
rzenie notatek. Ważne jednak, aby notatki miały charakter 
kreatywny i twórczy. Bardzo przydatne w procesie notowania 
są tzw. Mind Maps, czyli mapy myśli. Takie notatki nie tylko 
pobudzają kreatywność, ale również odpowiadają mechani-
zmowi działania ludzkiego umysłu. Mózg w procesie myślo-
wym działa przestrzennie i wielowymiarowo. Różnorakie 
techniki pamięciowe można samemu trenować w domu, jed-
nak lepiej oddać się w ręce profesjonalnych trenerów pamięci 
i koncentracji, którzy służą swoją wiedzą i doświadczeniem w 
tej materii.

Jak się nazywa przesolona firanka? 
— Zasłona! 

Jak się nazywają spodnie spełniające życzenia?
— Dżinsy.
Dlaczego ściany nie prowadzą między sobą wojen?
— Bo między nimi jest pokój!

Czy wiecie?!

Nie można powiedzieć, 
że dziś nie ma pogody, a 
wczoraj była. Pogoda jest 
zawsze, zmieniają się jej 
składniki — deszcz, wiatr 
czy temperatura.

Co to właściwie jest po-
goda?

Pogoda jest zawsze, ale 
w każdej chwili może być 
inna. Zmieniają się tylko 
jej składniki: temperatura 
powietrza, która sprawia, 
że jest wam ciepło lub zim-
no; wiatr, który dokucza 
lub orzeźwia; chmury na 
niebie i to, co z nich pada 
— deszcz, śnieg, grad. 

Jaką pogodę lubicie 
najbardziej? Gdy jest sło-
necznie, ciepło czy jak pada 
śnieg? Bo ja, lubię każdą 
pogodę!

Jaka jest pogoda?


