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Witam moich Przyjaciół. Niestety, kiedyś musiał nadejść ten
okres. Został przed nami ostatni weekend sierpnia. Ale nie
smućmy się. Trzeba go wykorzystać do ostatniej minuty,
zanim rozpocznie się rok szkolny. Również już
powoli musimy się przygotowywać do szkoły.
Mundurek macie już wyprasowany i powieszony
na wieszaku? Plecak spakowany? Nie — i bardzo dobrze, bo jest jeszcze czas. Więc cieszmy się
ostatnimi promykami sierpniowego słoneczka.

Co i jak, by rozpocząć
rok szkolny jak najlepiej
Przygotowania materialne...
Za kilka dni rozpoczyna się kolejny rok szkolny.
Dla Was wyjątkowy. Koniec
wakacji to dla Was znak, by
zacząć się szykować. Niektórzy już zaczęli przygotowania, inni zostawiają wszystko na ostatnią chwilę. Czego potrzebujecie? Przybory
szkolne, bez nich ani rusz.
Zeszyty, długopisy, ołówki,
kredki — tego nie może zabraknąć. Jeśli chcecie dobrze
przygotować się do zakupów
— zacznijcie od listy. Spiszcie
wszystko to, czego potrzebujecie, by potem bez problemu odnaleźć się w sklepie i
za jednym razem dokonać
zakupu. Nie idźcie w ciemno. Co potem? Podręcznik
to Wasz kolejny krok. Nowe
czy używane? Jeśli jest moż-

liwość używanych, to jak najbardziej. Gdy nie masz takiej
opcji, to tylko nowe.
... i niematerialne
Wakacje się kończą, więc
i czas na leniuchowanie.
Od września rozpocznie się
okres, kiedy to trzeba będzie
wstawać rano i co najmniej
połowę dnia spędzać na pracy umysłowej podczas lekcji.
Do tego również warto się
przygotować. Jeśli w wakacje codziennie siedzieliście
po nocach przy komputerze
lub cały dzień spędzaliście na
podwórku z kolegami grając
w piłkę lub klasy, ostatnie
dni poświęć na przygotowanie organizmu do przejścia
na spanie w nocy. W waszym
wieku zalecane jest jeszcze
spanie ok. 8 godzin dziennie.
Warto również pamiętać, że
najbardziej wypoczętym
jest się, jeśli kładziemy się
spać przed północą! Postarajcie się nastawiać zegarek
coraz wcześniej, aby we wrześniu pobudka o 7.00 rano nie
była koszmarem! Przygotujcie też umysł do większej
pracy. Zaproście znajomych
i zagrajcie w eurobiznes czy
szachy. Na pewno to pomoże
wrócić Wam na tory nauki.

Edukacja szkolna w różnych stronach świata
W większości krajów uczniowie uczęszczają do szkoły
przez pięć dni w tygodniu (sześć dni w Luksemburgu i
niektórych regionach Włoch).
W Japonii pierwsze egzaminy do szkoły czekają na dziecko w wieku trzech lat — wtedy zdaje do przedszkola.
W Holandii zdarza się, że po czterech godzinach nauki
dzieci wracają do domu na obiad, aby po półtorej godziny znów spotkać się w szkole na dalszych zajęciach.
W krajach arabskich obowiązkowa jest nauka Koranu
— księgi przekazanej przez islamskiego proroka Mahometa.
W Afryce dzieci nabywają przede wszystkim umiejętności praktyczne. Uczą się zasad higieny, łowienia ryb,
gotowania czy posługiwania lampą naftową.
W niektórych rejonach Afryki dzieci uczą się przez trzy
miesiące, a potem przez miesiąc nie chodzą do szkoły.
Mają trzy semestry, a nie dwa, tak jak w polskich szkołach. W ten sposób mają one trzy miesiące wakacji.

Pomóż pszczółce znaleźć drogę do ula
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Psychozabawa: Która ławka dla Was
1. Jesteście spod znaku….
a) Barana, Raka, Wagi lub
Koziorożca
b) Byka, Lwa, Skorpiona
lub Wodnika
c) Bliźniąt, Panny, Strzelca
lub Ryb
2. Najtrudniej jest się Wam
skupić, kiedy…
a) ktoś obok głośno o czymś
opowiada
b) jest włączone radio lub
telewizja
c) wokół Was panuje zupełna cisza
3. Lekcje odrabiacie….
a) po południu, po zjedzeniu obiadu i spacerze z
psem
b) zaraz po przyjściu ze
szkoły
c) późnym wieczorem albo
rano, tuż przed wyjściem
ze szkoły
4. Lubicie, kiedy na lekcji….
a) nauczyciel prezentuje
wiedzę w nietypowy sposób, np. wyświetla filmy
b) panuje cisza i słychać
tylko głos nauczyciela
c) jest dyskusja i w ogóle
coś się dzieje
5. Nie przepadacie za osobami, które….
a) najpierw coś obiecują, a
potem zapominają
b) dużo gadają i bez przerwy chichoczą
c) są strasznie poważne i
nie znają się na żartach
6. Wasza najlepsza przyjaciółka/przyjaciel…
a) jest osobą bardzo sza-

loną i pełną dziwacznych
pomysłów
b) zawsze wie jak Was rozśmieszyć
c) jest o wiele spokojniejsza
niż ty

Pokoloruj

Rozwiązanie:
Najwięcej odpowiedzi A
Wybieraj miejsce w rzędzie
przy oknie. Widok boiska
czy ulicy nie będzie Wam
przeszkadzał, a raczej uspokoi Was. A na nudniejszych
lekcjach wystarczy spojrzeć
przez okno i od razu przypomną Wam się wakacje
lub wesołe wycieczki.
Najwięcej odpowiedzi B
Siadajcie z przodu. Lubicie
wszystko dobrze słyszeć i
widzieć. Złościcie się, kiedy jakieś gaduły rozpraszają Was. Im bliżej tablicy będziecie siedzieć, tym więcej
skorzystacie z lekcji.
Najwięcej odpowiedzi C
Nauczyciel najchętniej posadziłby Was w pierwszej
ławce, aby mieć Was na
oku, bo jesteście gadułami
i wiercipiętami. Ale przecież będziecie bez przerwy
się odwracać do innych.
Usiądźcie więc najlepiej w
połowie rzędu. I pamiętajcie, kiedy inni cicho pracują pochyleni nad zeszytami, milczcie i Wy. Bo
inaczej nie tylko nauczyciel będzie miał do Was
pretensje, ale i koledzy będą wkurzeni.

Szykowanie się do szkoły na wesoło
A przed rozpoczęciem
roku szkolnego wypadałoby
przygotować wasze języki.
Postarajcie się każde z tych
zdań wypowiedzieć 3 razy
jak najszybciej a gwarantuję,
że z języka 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 Gdańsk.
• Na wyścigach wyścigowych
wyścigówek wyścigowych
wyścigówka wyścigowa wyścignęła wyścigówkę wyścigową numer sześć.
• Matka tka i tatka tka, a
tkaczka czka i też tam tka.
• Dzięcioł z chęcią pień ciął.
• Leży Jerzy obok wieży i nie
wierzy, że na wieży jeszcze
jeden leży Jerzy.

5 zasad szczęśliwego ucznia
• Tylko prymus pakuje się poprzedniego dnia wieczorem.
• Twardziele wcale nie pakują plecaka.
• Uczeń zawsze ma rację, nawet kiedy jej nie ma.

DOWCIP ZE SZKOŁY

• Jeżeli dostaniesz jedynkę, to szybko postaraj się o drugą
— w sumie daje to całkiem zgrabną dwójkę.

Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcje? — chce wiedzieć pani wychowawczyni.
— Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie uzbrojony bandyta.
— O Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało?!
— Owszem, zabrał mi zeszyt z wypracowaniem o
wakacjach.

• Nigdy nie mówcie rodzicom o wywiadówce. Przecież nie
chcecie, aby dostali ataku
serca.
• Na przyjaciela z ławki zawsze możecie liczyć. Pod
warunkiem, że siedzicie sami.

