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Z życia szkoły 
Bal przebierańców w klasach I-III 

 

 

  

 Jednym z wielu rozrywek jakie odbywają się w naszej szkole, był bal przebierańców z 

pokazem magii w klasach I-III. W poniedziałek  6 lutego 2023 r. małą salę gimnastyczną zapełniły 

postacie z różnych bajek, filmów i innych bohaterów. Wspólnie z wychowawcami, najmłodsi 

uczniowie naszej szkoły bawili się rewelacyjnie. Panie wychowawczynie: Sylwia Tkocz, Agnieszka 

Gąska, Justyna Nowak, Magdalena Gawron, Monika Pisarek-Ziarkowska, Katarzyna Smoleńska, 

Joanna Bazgier, Mariola Jarczyk-Biernacka i Justyna Gawlik zadbały o wystrój naszej sali wraz ze 

zrobieniem ścianki do robienia zdjęć, a także zagrzewały dzieci do tańca. A pani Monika Jakubska 

objęła stanowiska wodzireja i DJ`a. Dodatkową atrakcją dla naszych milusińskich był pokaz magii, 

który zaskoczył nie tylko dzieci, ale również ich opiekunów.  

Magicy angażowali naszych uczniów do swojego pokazu, dzięki czemu mogli poczuć magię na 

swojej „skórze”. Zabawa była doskonała i aż żal było nam wszystkim jak dobiegła końca.  
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Czekamy teraz na relację z dyskoteki w 

klasach IV-VIII  

 

 

Tekst i zdjęcia: Monika Jakubska 
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      HISTORIA MIASTA ŻORY 
  Oto kolejna dawka historii naszego miasta Żory.  

 

źródło: internet 

 W 1837 roku miasto zostaje określone jako niewielkie. Znajdował się w nim szpital, dwa 

kościoły katolickie, a do miasta prowadziły dwie bramy, a w 250 domach mieszkało 2800 osób. 

 W latach 1919–1921 miały miejsce trzy powstania śląskie, w których brali udział również 

mieszkańcy Żor. W lutym 1919 roku na konferencji paryskiej Czechosłowacja wysunęła roszczenie 

terytorialne do Żor. 

 W III powstaniu śląskim miasto zostało zajęte w nocy z 2/3 maja 1921 roku poprzez zwarty 

atak oddziałów powstańczych z kierunku północno-wschodniego oraz z kierunku zachodniego. 

Powstańcy opanowali dworzec, pocztę, budynek Policji Plebiscytowej oraz zdobyli 11 karabinów 

maszynowych. Po plebiscycie w 1921 roku i III powstaniu śląskim miasto znalazło się w granicach 

Polski jako część autonomicznego województwa 

śląskiego. 

 1 września 1939 miasto zajął Wehrmacht, a w 

październiku Żory zostały bezpośrednio włączone do III 

Rzeszy. W mieście utworzono polenlager nr 95 Sohrau 

(1942–1945). W styczniu 1945 r. przez Żory przeszły 

tzw. marsze śmierci z obozów Auschwitz-Birkenau w 

Oświęcimiu na stację kolejową w Wodzisławiu 

Śląskim. Od stycznia do marca tego roku trwały 

walki sił Armii Czerwonej z wojskami niemieckimi 

o Żory, w czasie których 80% zabudowy miasta 

zostało doszczętnie zniszczone. Miasto zostało 

wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej przez 

oddziały 95 korpusu piechoty Armii Czerwonej i 1 

czechosłowacką brygadę pancerną.  

https://www.wikiwand.com/pl/Powstania_śląskie
https://www.wikiwand.com/pl/Konferencja_pokojowa_w_Paryżu_(1919–1920)
https://www.wikiwand.com/pl/Plebiscyt_na_Górnym_Śląsku
https://www.wikiwand.com/pl/II_Rzeczpospolita
https://www.wikiwand.com/pl/Województwo_śląskie_(II_Rzeczpospolita)
https://www.wikiwand.com/pl/Województwo_śląskie_(II_Rzeczpospolita)
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W 1975 roku na ówczesnym Placu Braterstwa Broni odsłonięto Pomnik Braterstwa Broni 

upamiętniający ten fakt. Po wojnie nastąpiła odbudowa miasta. W latach 70. i 80. XX wieku miał 

miejsce intensywny przyrost demograficzny Żor, związany z rozwojem górnictwa węgla 

kamiennego i budową osiedli w technologii wielkiej płyty.  

 Po 1989 roku górnictwo zostało objęte restrukturyzacją, co wpłynęło na gwałtowny wzrost 

bezrobocia w Żorach. W ramach walki z tym zjawiskiem utworzono podstrefę Katowickiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Żorski Park Przemysłowy, a miasto zmieniło charakter z 

przemysłowego na handlowo-usługowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Opracowanie: Kacper Górny 

źródło: internet 
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█▓▒░⡷⠂𝙆Ą𝘾𝙄𝙆 𝙅Ę𝙕𝙔𝙆𝙊𝙒𝙔 ░▒▓█ 
    
 

 

 

 U nas jak zawsze dużo się dzieje  
 

W pierwszym dniu ferii, kiedy nikt już nie myślał o 

szkole, otrzymałam doskonałą wiadomość. 

Trzech uczniów z naszej szkoły dostało się do finału III 

Wojewódzkiego Konkursu Kulinarno - Językowego " 

Backwettbewerb- alle lieben Omas Kuchen" - Winter und 

Weihnachten in unserer Kuche " (Zima i Boże 

Narodzenie w kuchni). 

Organizatorem konkursu jest Polskie 
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego 
Oddział Katowice z siedzibą w Prywatnym Liceum 
Ogólnokształcącym w Katowicach. 
 

 

  

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań językiem niemieckim oraz nauka skierowana na 

działanie, rozwinięcie kompetencji językowych w zakresie języka użytkowego, motywowanie,  

uczniów do doskonalenia sprawności językowych, zachęcenie do rozwijania zdolności kulinarnych 

i czerpania wiedzy z doświadczeń naszych babć, umożliwienie zaprezentowania swoich prac 

podczas gali, zachęcanie do współpracy między pokoleniami w naszych domach, kultywowanie 

zwyczajów i tradycji rodzinnych, rozwijanie twórczego myślenia oraz rozwijanie kompetencji 

językowych i manualnych. 

 

Konkurs polegał na nagraniu krótkiego filmiku (max. 3 min) przedstawiającego dowolny wypiek 

związany z zimą lub Bożym Narodzeniem. 

 

Laureaci to: 

I etap konkursu to nasz pierwszy zwycięzca:  

Błażej Jaroszewski 

II etap konkursu to aż 3 zwycięzców: 

- Gabriela Kuźnik kl. 8b 

- Hanna Wyrobek kl. 7a 

- Julia Niesporek kl. 8 e 
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A oto kilka słów na temat wrażeń i przygotowań                

do konkursu. 

Zwycięzcy: 

I etap konkursu to nasz pierwszy zwycięzca:  

Błażej Jaroszewski 

O konkursie dowiedziałem się na lekcji języka niemieckiego od p. Kasi Suder. Po czym 

zdecydowałem z wujkiem, że upieczemy ciasto z dynią. Przepis na ciasto dała mi mama. Mama 

nagrywała filmik, a ja i wujek wcieliliśmy się w rolę aktorów. Było przy tym dużo śmiechu. 

 

II etap konkursu to, aż 3 zwycięzców: 

Gabriela Kuźnik 8b 

O konkursie dowiedziałam się od Pani Kasi Suder na lekcji języka niemieckiego. Postanowiłam , że 

razem z mamą upieczemy ciasteczka z kleiku ryżowego, które cała moja rodzina uwielbia. 

Ustaliliśmy, że ja i mama będziemy piec ciasteczka, a tata będzie kamerzystą.  

Świetnie się przy się przy tym bawiliśmy, a ciasteczka wyszły przepysznie.  

 

Hania Wyrobek 7a 

O konkursie z języka niemieckiego dowiedziałam się od p. Suder, która zaproponowała mi w nim 

udział. Poprosiłam tatę o pomoc i upiekliśmy ciasto marchewkowe. Mama i brat pomogli przy 

nagraniu. Ciasto wyszło bardzo dobrze, a było to dla nas nowe doświadczenie i świetnie się przy 

tym bawiliśmy. 

 

Julia Niesporek kl. 8e 

O konkursie z języka niemieckiego dowiedziałam dowiedziałam się na lekcji. Pani z języka 

niemieckiego i mama zachęciły mnie do udziału. Zrobiliśmy pierniczki według przepisu mamy. 

Była przy tym fajna zabawa.  

 

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich rodzicom za 

zaangażowanie i poświęcony czas. Życzymy 

powodzenia na kolejnym etapie konkursu. 

 

 

Opracowanie i zdjęcia: Katarzyna Suder 
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Sportowa „Piętnastka” 

 
 W naszej szkole dużo się dzieje - wspaniałe projekty, imprezy, akcje skierowane do Was 

drodzy uczniowie. Jedną z takich jest innowacja pedagogiczna, która realizowana jest w klasie 5s 

przez Panią Hannę Zyg i Pana Roberta Olejniczaka. Co 

miesiąc uczniowie udają się do klubu Vita Sport i tam poznają 

różne formy aktywności fizycznej - fitness oraz uczą się grać w 

squasha. Kochani uczniowie wszystko dla Was. Chciejcie tylko 

z tego co Wam przygotowujemy korzystać. 

W następnym artykule przybliżę Wam troszkę te dwie 

dyscypliny. Sami wówczas zauważycie, że jest to super sposób 

na spędzanie aktywnie wolnego czasu i dbanie o swoją 

sylwetkę. 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

              

             Tekst i zdjęcia: Hanna Zyg 
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Oscarowe „Okiem Ucznia”  
  

 

 

𝓢𝓹𝓸𝓽𝓴𝓪𝓷𝓲𝓮 𝔃 𝓧 𝓜𝓾𝔃�̨� 
 
 
 

“Dobre aktorstwo w filmie jest wtedy, gdy go nie widać.” 
 Autor: Zygmunt Kałużyński 

  

Źródło: Internet 

Znamy nominację do Oscara 2023! 
 

Pod koniec ubiegłego miesiąca, a dokładniej 24 stycznia o godzinie 14.30 czasu polskiego, 

na oficjalnej stornie Akademii Filmowej ogłoszono na żywo nominacje do tegorocznej Galii. To 

przedsięwzięcie poprowadzili znani nam ze szklanego ekranu aktorzy  Riz Ahmed i Allison 

Williams. Riz jest odtwórcą zeszłorocznej roli głuchoniemej gwiazdy z “Sound of Metal”, 

natomiast Allison jest rozpoznawalna m. in. Przez film “Uciekaj (2017)”.  Oto najważniejsze 

nominacje: 

 

Oscary 2023: aktor 

 Austin Butler ("Elvis")  

 Colin Farrell ("Duchy Inisherin")  

 Brendan Fraser ("Wieloryb")  

 Paul Mescal ("Aftersun")  

 Bill Nighy ("Living") 

 

 

https://www.filmweb.pl/film/Uciekaj-2017-750704
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Oscary 2023: aktorka 

 Cate Blanchett ("Tár")  

 Ana de Armas ("Blondynka")   

 Andrea Riseborough ("To Leslie") 

 Michelle Williams ("Fabelmanowie")  

 Michelle Yeoh ("Wszystko wszędzie naraz") 

 

Oscary 2023: najlepszy film 

 "Na Zachodzie bez zmian" Edwarda Bergera   

 "Avatar: Istota wody" Jamesa Camerona   

 "Duchy Inisherin" Martina McDonagha   

 "Elvis" Baza Luhrmanna   

 "Wszystko wszędzie naraz" Daniela Kwana i Daniela Scheinerta   

 "Fabelmanowie" Stevena Spielberga   

 "Tár" Todda Fielda 

 "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego  

 "W trójkącie" Rubena Östlunda  

 "Women Talking" Sarah Polley 

 

Polski film z szansą na Oscara 2023! 

 

 
 

 Źródlo;TWITTER 
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W nagłówku mowa oczywiście o "IO" w reżyserii 

Jerzego Skolimowskiego.Głównym bohaterem filmu jest 

osioł, który występuje z młodą artystką znajdującą się pod 

pseudonimem Kasandra, grana przez Sandrę Drzymalską. 

"IO" to opowieść o wyprawie osła z polskiego cyrku do 

Włoch. W trakcie swojej podróży zwierzę znajduje się pod 

opieką różnych ludzi, takich jak artystka cyrkowa, kibole, 

kierowca TIR-a i ksiądz. Film w reżyserii Jerzego 

Skolimowskiego zdobył wiele nagród, w tym Europejską 

Nagrodę Filmową za muzykę dla Pawła Mykietyna, 

Europejską Nagrodę Uniwersytecką dla reżysera 

Skolimowskiego oraz nagrodę jury podczas 75. Festiwalu 

Filmowego w Cannes. Czy polski film ma największą szansę 

wygrać? Wśród wszystkich domniemywań mogę powiedzieć, 

że wszystkie filmy mają równe szansę, aczkolwiek film “IO” 

zapada głęboko w pamięci, bo to zwierzę-osioł gra tu główna 

rolę, reszta jest wyłącznie dodatkiem.       

      

Żródło: IMDb 

 

 

 

Z wypowiedzi krytyków na całym świecie wynika, że nie tylko zwykłej widowni podoba się 

ukazanie osiołka jako głównego aktora. Na znanej platformie internetowej “rotten tomatoes”            

z wypowiedziami krytyków film “IO” jest bardzo wysoko oceniany. Krytycy oceniają film na 96% 

na 100%. Oto fragment wypowiedzi krytyka Alex’a Godfrey’a (Empire Magazine): „Urzekające       

i często brutalne spojrzenie na życie osła, które od początku do końca porywa twoje serce, umysł, 

uszy i oczy.” (polskie tłumaczenie) 

Po sukcesie naszej polskiej produkcji pozostaje nam życzyć twórcom powodzenia i już 

trzymamy kciuki! 95. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się o godzinie 01:00 - 04:00 (czasu 

polskiego) w poniedziałek - 13 marca 2023 

 

  

 

 
Opracowanie: Kornelia Goraus  

Zdjęcia: internet 
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Okiem Czytelnika 

       
 

Unicef dla każdego dziecka 

 

 
 

 

Unicef, najbardziej znana organizacja charytatywna  

niosąca pomoc dzieciom na całym świecie.  

Działa w ponad 190 krajach, każdego roku ratuje życie około 7 milionów dzieci.  

Pomysłodawcą jej utworzenia był Polak dr Ludwik Rajchman.  

Rok 1947 - pierwsze transporty pomocy humanitarnej Unicef trafiły do Polski,  

kraju, który jak żaden inny doświadczył horroru wojny.  

 

 

 
 

Unicef szybko rozszerzył działalność, niosąc pomoc potrzebującym dzieciom na świecie.  

Zgodnie z zasadą wprowadzoną przez doktora Rajchmana -  

Unicef działa dzięki dobrowolnemu wsparciu darczyńców.  

Historia UNICEF w Polsce rozpoczęła się w roku 1962, kiedy to w naszym kraju powstał 
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pierwszy Narodowy Komitet UNICEF we wschodniej części Europy. 

Przez 40 lat UNICEF finansował programy pomocy dzieciom w Polsce,  

kupował wyposażenie dla ośrodków zdrowia  

i sprowadzał surowce do produkcji artykułów dla dzieci.  

Podczas stanu wojennego Komitety Narodowe z Europy Zachodniej  

przekazywały polskim dzieciom lekarstwa, odzież i odżywki. 

Od 2002 roku zmienił się zakres działań UNICEF w Polsce.  

Podobnie jak inne kraje wysokorozwinięte, UNICEF skupia obecnie swoją działalność  

w Polsce na promowaniu i ochronie praw dziecka oraz zbieraniu funduszy na rzecz 

pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących regionach świata. 

                

 
Unicef szczepi, dożywia, uczy i chroni, broni praw dziecka.  

Niesie pomoc wszędzie tam, gdzie wojny, klęski żywiołowe i ubóstwo  

odbierają najmłodszym szansę na szczęśliwe dzieciństwo.  

Do akcji pomocowych angażuje osobistości świata kultury i sportu całego świata. Ambasadorzy 

Dobrej Woli są głosem dzieci.  
 

                  

 
W tym roku szkolnym UNICEF Polska zainaugurował akcję  

„Na ratunek dzieciom w Rogu Afryki”.  

Celem akcji jest ratowanie dzieci cierpiących z powodu ostrego niedożywienia  

w krajach afrykańskich dotkniętych klęską długotrwałej suszy, m.in. w Etiopii, Somalii i Kenii.   

Przez ekstremalne temperatury brakuje żywności i wody pitnej. Ludzie, zmuszeni opuścić 

swoje domy, wyruszają w długą drogę w dramatycznej walce o przetrwanie.  

Życie i zdrowie 10 milionów dzieci jest zagrożone.  

Aż 2 miliony z nich cierpią z powodu ostrego ciężkiego niedożywienia. 

https://unicef.pl/co-robimy/prawa-dziecka
https://unicef.pl/pomagam
https://unicef.pl/pomagam
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Do pomocy włączyły się placówki edukacyjne na terenie całej Polski,  

w tym /tak jak i nasza szkoła/ członkowie Klubu Szkół UNICEF.   

 

      UNICEF od lat w leczeniu niedożywienia stosuje  

wysokokaloryczną pastę terapeutyczną z orzeszków ziemnych oraz mleko terapeutyczne.  

Wystarczą 3 saszetki dziennie, aby w ciągu tygodnia mały pacjent przybrał na wadze kilogram, a 

jego organizm otrzymał niezbędne do rozwoju składniki.  

Pracownicy UNICEF wiedzą jak pomóc i są na miejscu gotowi nieść pomoc,  

ale do działania potrzebują finansowego wsparcia.  

Jako główna organizacja, która udziela pomocy niedożywionym dzieciom,  

dziękuje za każdą darowiznę i zachęca do działania!  

Każdy może włączyć się w ratowanie zdrowia i życia dzieci.  

Wystarczy niewiele, aby wesprzeć najbardziej potrzebujących.  

 

 

                                                                                                  
 

 

W bibliotece szkolnej przez cały miesiąc luty można nabyć  

„cegiełkę z różnych stron świata”  

i złożyć darowiznę na potrzeby UNICEF.  

Kiermasz charytatywny „Wszystkie Kolory Świata” 

otwarty w godzinach pracy biblioteki szkolnej. 

Zapraszamy do pomagania!    

 
Pomóc można również, wchodząc na stronę  

unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/rogafryki  

i przekazując darowiznę.  
                                                                                                

 
 https:// www.youtube.com/watch?v=Ta28M_32OCE  

 
 / Źródło: unicef.pl / 

Opracowanie: Danuta Grodoń-Śliwińska 

Unicef wierzy, że każde dziecko,  

niezależnie od miejsca urodzenia, koloru skóry 

czy religii ma prawo do zdrowego  

i bezpiecznego dzieciństwa.  

<< Unicef dla każdego dziecka >> 

 

http://www.unicef.pl/niger
http://www.youtube.com/watch?v=Ta28M_32OCE
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Okiem Ekologa 🌍 

 
 

 

  

Na pewno wszyscy zdajemy sobie 

sprawę, że istnieje coś takiego jak 

powietrze. Powietrze jest potrzebne do 

życia, ponieważ nim oddychamy. 

Kiedy jesteśmy na łące lub w lesie 

mówimy najczęściej ,,Jak dobrze 

odetchnąć czystym powietrzem”. 

Warto się jednak zastanowić, czy na 

pewno jest czyste?  

 

 

 

 

Czym jest smog?  

Smog to zanieczyszczenie powietrza. 

powstaje w efekcie działalności 

człowieka, czyli przez fabryki, 

spaliny samochodowe, palenie w nie 

ekologicznym piecu i palenie śmieci. 

Smog jest szkodliwy dla naszego 

zdrowia, a także dla środowiska, 

przyrody.  
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Jak powstaje smog?  

Smog powstaje, kiedy 

powietrze wymiesza się z 

zanieczyszczeniami i spalinami 

samochodowymi.  

 

  

 

 

Dlaczego smog jest szkodliwy?  

Oddychanie takim właśnie 

zanieczyszczonym powietrzem 

może prowadzić do wielu chorób, 

tj.:  

 Nowotwory  

 Zawał serca  

 Astma  

 Choroby płuc   

  

 Nazwa smog - skąd się wzięła?  

Nazwa smog pochodzi z dwóch angielskich słów; smoke-dym i fog-mgła   

 Rodzaje smogu:  

 Smog Los 

Angeles  

 Smog Londyński  
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W Polsce występuje smog typu londyńskiego.  

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie: Lilianna Brzezinka i Janina Kula 
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🅳🆉🅸🅴🅽 🅱🅴🆉🅿🅸🅴🅲🆉🅽🅴🅶🅾 

🅸🅽🆃🅴🆁🅽🅴🆃🆄  

7 LUTEGO 
 

Dzień Bezpiecznego Internetu to święto obchodzone w całej Europie w 

pierwszej połowie lutego. Ma na celu zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży, aby 

przestrzegali zasad korzystania z sieci.  

 

🅹🅰🅺 🅳🅱🅰🅲 🅾 🅱🅴🆉🅿🅸🅴🅲🆉🅴🅽🆂🆃🆆🅾 🆆 🅸🅽🆃🅴🆁🅽🅴🅲🅸🅴 
 Korzystaj z oprogramowania internetowego, 

 Bądź krytyczny. Nie wszystko co pisze w Internecie jest prawdziwe, 

 Chroń swoje konta w mediach społecznościowych, 

 Nikomu nie podawaj swoich haseł, 

 Czytaj regulaminy, 

 Szanuj innych użytkoników Internetu, 

 Przestrzegaj prawa, 

 Nie spędzaj całego wolnego czasu przy komputerze. Ustal sobie jakiś limit czasu, 

 Nie otwieraj linków niewiadomego pochodzenia, 

 Nie kradnij! Szanuj prawo do własności w sieci, 

 Pamiętaj, że nigdy nie wiesz, kto jest po drugiej stronie. Ktoś, kto podaje się za twojego 

rówieśnika w rzeczywistości może być dużo starszy i mieć wobec ciebie złe zamiary. 

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 
116 111 

 
Opracowanie: Gabriela Kuźnik 
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𝓚�̨�𝓬𝓲𝓴 𝓜𝓸𝓽𝔂𝔀𝓪𝓬𝔂𝓳𝓷𝔂  
“Klucz do sukcesu, to nie informacje. To inni ludzie” 

 Lee Iacocca 

 
 

Jak mawiał amerykański przedsiębiorca Lee Lacocca, aby osiągnąć cel nie można iść po 

trupach.  To drugi człowiek ma moc sprawczą, to on może często pomóc.  

W dzisiejszym artykule” Kącika Motywacji” postaramy się Ci pomóc w wyznaczaniu celów 

i istotnych zadań do wykonania. 

Oto kilka zasad, które zwiększą twoją produktywność podczas uczenia się do sprawdzianów: 

1. Ustawienie celów - ważne, aby skupić się na ważnych 

rzeczach 

2. Planowanie - zorganizuj swój czas i wykonaj plan 

działania 

3. Aktywna nauka - zaangażuj się w proces nauki  

4. Powtarzanie - klucz do utrwalenia wiedzy 

5. Dzielenie się wiedzą - pomaga utrwalić i zrozumieć 

trudniejsze zagadnienia 

6. Relaksacja - ważna dla odpoczynku umysłu przed 

sprawdzianem. 

 

Dziś kluczem do sukcesu zawodowego i osobistego jest motywacja do uzyskiwania 

lepszych ocen w szkole. Musisz poświęcić czas i wysiłek na naukę, aby uzyskać lepsze stopnie. 

Jednym ze sposobów na zwiększenie motywacji jest wyznaczanie celów. Wyznaczenie sobie celu, 

jakim jest uzyskanie lepszych ocen, daje jasny kierunek i pomaga skupić się na tym, co ważne. Cel 

musi być jednak realistyczny i 

dostosowany do indywidualnych 

możliwości. Kolejnym ważnym 

elementem jest działanie na rzecz 

osiągnięcia celów. Obejmuje to regularne 

przygotowywanie się do zajęć i 

egzaminów oraz szukanie pomocy u 

nauczycieli lub doradców w razie potrzeby. 

Ważne jest również znalezienie 

wewnętrznej motywacji, która pochodzi od 

samego siebie. Oznacza to, że uczenie się 

powinno być postrzegane jako coś 

interesującego i satysfakcjonującego, a nie 

tylko jako praca. Ponadto motywację 

można zwiększyć, dzieląc się swoimi 

postępami z rodzicami lub przyjaciółmi i nagradzając się za osiągnięcia.  
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Na koniec pamiętaj, że utrzymanie motywacji może być trudne, dlatego ważne jest, aby stale 

przypominać sobie o swoich celach i dążyć do ich osiągnięcia. Zwiększając motywację do 

uzyskiwania lepszych ocen, odniesiesz sukces zarówno w szkole, jak i w przyszłym życiu.  

  

 

 

 

Opracowanie: Zofia Goraus 

 

Życzymy Wam wszystkim mocnej 

motywacji do działania i realizacji 

zamierzonych celów. 

 

Zespół Redakcyjny Szkolnej Gazetki 

“Okiem Ucznia” 


