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Rok szkolny 17/18 

Kwietniowe kalendarium: 

1 - 2 kwietnia - Wielkanc 

1 kwietnia - prima aprilis 

Egzamin gimnazjalny: 

18 kwietnia -  część humanistyczna 

19 kwietnia -  część matematyczno–  przyrod-

nicza 

20  kwietnia - część językowa 

Co w numerze? 

 Egzamin gimnazjalny, s. 2 

 Style uczenia się, s. 3, 4 

 Nietypowe święta, s. 5 

 Humor, s. 6 



 

Przed egzaminem: 

 Nie ucz się w nocy – na powtórzenie materiału jest już  
na późno. Połóż się spać o takiej porze, żebyś się wyspał. 

 

   Podczas egzaminu: 

 Czytaj uważnie polecenia. 

 Odpowiadaj dokładnie na pytania. 

 Działanie matematyczne przelicz dwa razy. 

 Rozwiązuj w pierwszej  kolejności zadania łatwe, trudne zostaw 
na później. 

 Jeżeli któregoś zadania nie potrafisz - przejdź do następnego; 
pamiętaj, że zegar tyka... 

 Zapisz każde działanie - każdy punkt  się przydać. 

 Temat pracy pisemnej z polskiego przeczytaj kilka razy - ważne, 
by w pracy ująć wszystkie elementy zawarte w poleceniu. 

 W przypadku zadań zamkniętych nie zostawiaj żadnego polece-
nia bez odpowiedzi. Jeśli nie znasz poprawnej odpowiedzi - 
strzelaj, może szczęście Ci dopisze:) 

 Wielkimi krokami zbliża się egzamin gimnazjalny - tym razem 

nasi starsi koledzy napiszą test w drugiej połowie kwietnia.  

18 kwietnia zmierzą się z egzaminem z części humanistycznej,  

19 kwietnia z matematyczno-przyrodniczej, a 20 

kwietnia z wybranego przez siebie języka obcego.   

Jak napisać egzamin gimnazjalny? 

Kilka wskazówek dla zainteresowanych. 

 Wstań o takiej porze, żebyś miał czas na spokoj-
ne przygotowanie się i dotarcie do szkoły  
bez nerwów, ale nie za wcześnie, abyś nie padł 
w czasie testów. 

 Koniecznie zjedz lekkie śniadanie. Możesz  jakiś 
napój do wypicia przed egzaminem. 

 Nie bierz niczego na uspokojenie, ani żadnych 
środków, które mają wspomagać koncentrację. 

 Ubierz się elegancko, ale wygodnie. 



Jaki jest twój styl uczenia się? 

Czym tak w ogóle jest „styl uczenia się”? Najprościej mó-

wiąc, to sposób w jaki zapamiętujemy nowe informacje 

czy uczymy się nowych umiejętności.  

 Styl uczenia się nie wpływa tylko na naukę szkolną, ale zdoby-
wanie wiedzy i doświadczenia we wszystkich dziedzinach życia, w każ-
dej sytuacji. Niektórzy lubią słuchać i mówić, inni wolą analizować in-
formacje albo obserwować dane zjawiska. Istnieją cztery główne style 
uczenia się: wzrokowy, słuchowy, dotykowy (czuciowy) i kineste-
tyczny (ruchowy).  
Większość z nas stosuje najczęściej styl mieszany tzn. wykorzystuje  
do nauki pracę kilku zmysłów. Trzeba pamiętać, że każdy styl może 
być skuteczny w nauce, nie ma podziału na lepszy i gorszy. 

Wzrokowiec  
Uczysz się, patrząc lub oglądając materiał graficzny. Materiał, który masz przyswoić, musi być 
„przetłumaczony” z formy linearnej, drukowanej na obrazową. Potrzebne ci są ilustracje. Łatwo uczysz się 
z książek. Słuchając, potrzebujesz kontaktu wzrokowego z mówcą. 
Czyli najlepiej, gdy: 
 informacje wzrokowe podane są w formie języka: liter, słów i liczb, przedstawione jasno,  
 wykorzystuj materiał drukowany: książki, gazety, podręczniki, instrukcje, tablice, wykresy, plakaty, 
 możesz pracować zarówno przy muzyce jak i w ciszy - nie skupiasz uwagi na bodźcach słuchowych, 
 przy czytaniu dobrze jest, gdy wyobrazisz sobie treść w formie barwnego filmu w głowie, 
 żeby wiedzieć jak coś zrobić, musisz o tym najpierw przeczytać, 
 korzystaj z pomocy w formie graficznej: ilustracje i schematy, diagramy i wykresy,  
 otaczaj się środowiskiem kolorowym, 

atrakcyjnym wizualnie, inspirującym, 
 musisz mieć wokół siebie porządek, 
 zadbaj o wygodne miejsce do siedzenia, 
 ważne informacje zaznaczaj kolorem. 

Słuchowiec 
Uczysz się słuchając, słysząc samego siebie w rozmowie oraz dyskutując z innymi. Jesteś szczególnie wraż-
liwy na muzykę i słowo mówione. Samo czytanie książki nie będzie dla ciebie wystarczającym sposobem 
na uczenie się. Rzadko nawiązujesz kontakt wzrokowy ze swoim rozmówcą.  
Zatem: 
 możesz słuchać innych i dyskutować o swoich własnych koncepcjach, 
 nie słuchaj żadnej muzyki w tle podczas nauki i czytania – musi być absolutna cisza (chociaż bardzo 

lubisz muzykę), 
 dbaj o uporządkowane otoczenie z segregatorami i harmonogramami, 
 pomaga ci odczytywanie na głos tekstu do nauczenia się albo jego głośne powtarzanie lub odsłuchi-

wanie nagrania z płyty, 
 możesz uczyć się z drugą osobą, oma-

wiając zagadnienia, 
 musisz dobrze słyszeć nauczyciela, 
 potrzebujesz podsumowania lekcji  

w formie krótkich zdań z najważniejszy-
mi treściami, 

 potrzebujesz opowiedzieć komuś to, czego się już nauczyłeś. 



Dotykowiec  
Uczysz się, doznając wrażeń na powierzchni skóry. Używasz rąk, palców, łącząc to, czego się uczysz  
ze zmysłem dotyku. Zwracasz uwagę na komunikację pozawerbalną, taką jak wyraz twarzy, język cia-
ła, tembr głosu. Nie potrafisz „odciąć się” od negatywizmu i uczuć innych, by skoncentrować się na 
pracy.  
Wykorzystaj to, że: 
 samo pisanie pomaga ci zapamiętać i uporządkować materiał, 
 lepiej myślisz i słuchasz, gdy bazgrzesz, rysujesz lub trzymasz coś w dłoni, np. długopis, 
 dobrze, gdy za oknem masz widok na drzewa, rośliny, 
 lubisz uczyć się, siedząc w wygodnym fotelu czy leżąc na kanapie, 
 muzyka, którą lubisz pomaga ci w koncentracji, 
 uczysz się, wykonując szkice, rysunki, 
 potrzebujesz przyjaznej atmosfery w miejscu, gdzie masz się uczyć, negatywne emocje obniżają 

twoją zdolność koncentracji, 
 podczas czytania powinieneś robić no-

tatki kolorowymi pisakami lub ważne 
pojęcia zapisywać artystyczną, ozdob-
ną czcionką, 

 mapy umysłowe z wieloma ilustracjami 
ułatwiają ci zapamiętanie materiału. 

Kinestetyk/Ruchowiec 
Uczysz się, poruszając mięśniami w przestrzeni. Angażujesz się aktywnie w proces uczenia się poprzez 
symulację, odgrywanie ról, eksperymenty, badania i ruch, uczestnicząc w czynnościach życia codzien-
nego. Powinieneś być fizycznie włączony w akcję zdobywania wiedzy. Utrzymujesz nikły kontakt 
wzrokowy z mówcą. Jednak, gdy coś ciekawego dzieje się w pobliżu, twój wzrok wędruje w tym wła-
śnie kierunku. W swoim otoczeniu potrzebujesz miejsca, by się poruszać.  
A więc: 
 najlepiej uczysz się w ruchu - chodząc po pokoju czy pedałując na rowerze treningowym, 
 lubisz pisać na dużych tablicach lub planszach w pozycji stojącej, 
 potrafisz uczyć się w ciszy i przy muzyce, 
 gestykulacja i odgrywanie czytanych treści po-

maga ci lepiej zapamiętać, lepiej uczysz się, 
grając w gry edukacyjne i ruchowe, 

 gdy się uczysz otoczenie musi pozostać nieru-
chome, bo ruchy innych osób mocno cię roz-
praszają, 

 przed rozpoczęciem nauki powinieneś przejrzeć 
cały rozdział, oglądając ilustracje i wykresy. 

 Ruchowiec 

 Najlepiej uczy się w ruchu 

Pamiętaj! 
 Nie ma ani najgorszego, ani najlepszego stylu! Ważne 
jest, by  wybierać takie sposoby na naukę, które będą się po-
dobały i pomogą zapamiętać jak najwięcej nowego materiału. 
Więc jeśli jesteś wzrokowcem - spróbuj czasem zastosować 
techniki ruchowe, scenki. Jeśli jesteś słuchowcem - nie ograni-
czaj się do słuchania, rysuj i eksperymentuj.  Jesteś kinestety-
kiem - poczytaj książkę! 
 
      Powodzenia :) 



1 Kwietnia 

Dzień Klauna/Prima aprilis 

 

Nie tylko ludzie potrzebują ciepła domowe-
go ogniska. Także zwierzęta odczuwają brak 
schronienia, głód, zimno. W tym dniu po-
myślmy o bezdomnych zwierzętach: zanie-
śmy karmę do schroniska, przygarnijmy 
psiaka z ulicy. Nagrodą jest bezgraniczna 
wdzięczność.  

4 Kwietnia  

Dzień Bezdomnych Zwierząt 

Niezmiennie 
uwielbiana  
na całym świe-
cie od ponad 
200 lat, w co-
raz bardziej 
wymyślnych odsłonach: 
to już nie tylko ciastka, 
batony czy lody, ale 
również  mydło czy na-
wet masaż.  

12 Kwietnia 

Dzień Czekolady 

22 kwietnia  

Dzień Matki Ziemi 

Ziemia to najpiękniej-
sza z planet, wspólny 

dom wszystkich 
ludzi. Dbajmy  
o nią każdego 
dnia. 

Prima aprilis to dzień, 
w którym każdy może 
zostać ofiarą dowcipu. 
A kto zna się na nich 
lepiej od klaunów? 
Trudno o trafniejszą 
datę.  

Święta w kwietniu 

10 Kwietnia 

Dzień Rodzeństwa 

Brat lub siostra to taka oso-
ba, którą kochamy, a jedno-

cześnie kłócimy się 
z nią przy byle oka-
zji. Bez rodzeństwa 
życie było jednak 
zdecydowanie 
nudniejsze. 



Do czego śpiewa angielski pączek? 

- Donut. 

Katecheta pyta Jasia: 

- Kto zbudował Arkę?  

- No... Eee...  

- Dobrze, piątka.  

Kowalski siedzi na kozetce u psychiatry.  

- Panie doktorze, wydaje mi się, że u nas  

w lodówce ktoś mieszka. 

- Dlaczego pan tak sądzi? 

- Bo żona nosi tam jedzenie 

W restauracji oburzony klient mówi do kel-

nera: 

- W jadłospisie znajduje się tylko jedna po-

trawa. Nie dajecie żadnego wyboru! 

- Owszem, dajemy. Może pan zamówić  

albo nie. 

Tonący statek. Członek załogi mówi do kapitana: 

- Kapitanie, statek tonie, musimy uciekać! 

Na co kapitan: 

- Kapitan idzie na dno ze swym statkiem...  

A więc mianuję cię kapitanem tego statku! 

Rano mój mózg jeszcze nie pracuje, a wieczo-

rem jestem zmęczony i mój mózg już nie pracu-

je. Jest nadzieja na produktywną pracę w połu-

dnie, ale wtedy akurat jem. 
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- Jasiu wymień mi środki piorące.  

- Pasek mojego taty!  


