  
                                 Wtorek, 31 marca 2020r.

Do klasy Ósmej:
      Dziś wtorek, drugi dzień waszych zmagań z próbnym Testem Ósmoklasisty. Z rozmów z Wami i Waszymi rodzicami wiemy, że wczoraj mieliście trudności techniczne z pobraniem arkuszy testu. Wyjaśnialiśmy to już wczoraj indywidualnie ale jeszcze raz powtarzamy wszystkim: jeżeli są problemy, trzeba skontaktować się z wychowawcą klasy- p. Małgosią Zawadą. Pani Małgosia wczoraj przesyłała testy każdemu, kto o to poprosił.
      Jako pierwsi swoje prace egzaminacyjne z języka polskiego przysłali: Jarek, Bartek i Paweł. Brawo!
     Same testy też nie były łatwe ale wierzymy, że dobrze sobie poradziliście i tak samo poradzicie sobie dziś i jutro!
    Pamiętajcie: klucz do sukcesu to spokojnie przeczytać polecenia          (w razie potrzeby nawet kilka razy) i upewnić się, że je  rozumiecie.  
                                          Powodzenia!

Do wszystkich:
    Za nami pierwsze dni nauki w zupełnie nowej formie. Z rozmów z Wami i Waszymi Rodzicami wiemy, że są trudności techniczne ale widzimy też, że przy pomocy rodziców coraz lepiej wywiązujecie się z zadanych prac. Bardzo nas to cieszy!
     Testy ósmoklasisty będzie pisał każdy z Was jedni w tym roku, inni w przyszłym. Aby osiągnąć dobre wyniki potrzebna jest ważna umiejętność czytania ze zrozumieniem. 
     Czytając regularnie każdy z Was:
·	  poszerza zasób słownictwa
·	 pogłębia wiedzę na jakiś temat
·	rozwija zainteresowania
·	 ćwiczy umysł a więc i pamięć
·	 rozwija empatię wczuwając się w sytuację bohaterów
·	rozwija wyobraźnię
·	poprawia skupienie i koncentrację
·	odstresowuje się
   Dlatego, tak jak robimy codziennie w grupie, teraz też zachęcamy Was do codziennego czytania. Ważne, żeby rozumieć co się czyta i coś z tego zapamiętać.
     Dlatego: odkładamy telefon, wyłączamy komputer i telewizor, siadamy w cichym kąciku i przez 20 minut dziennie czytamy!
    W trakcie czytania co jakiś czas zatrzymaj się i spróbuj pomyśleć albo opowiedzieć mamie: co zapamiętałeś z przeczytanego tekstu. Jeżeli masz trudności możesz zapisywać w punktach co się działo w przeczytanym fragmencie.
  Zadanie na dziś: zrób zdjęcie okładki książki i przyślij je na majl: paciejewska.d@jedrus.net lub dziubek.e@jedrus.net 
  W ten sam sposób przysyłajcie nam także gotowe plakaty na temat koronawirusa.
 
Na koniec ważna informacja: wiemy, że nie jest to dla Was łatwe ale- 
Zostańcie w domu! 
Dla bezpieczeństwa swojego i swoich rodzin!    
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