ENIGMA
4 grudnia 2014, numer XI, kontynuacja „Kolejówki”, „Euroszkoły”.

Opłaca się uczyć!
Prezentujemy tegorocznych szkolnych
PRIMUS INTER PARES/
NAJLEPSZYCH Z NAJLEPSZYCHStypendystów Prezesa Rady Ministrów
oraz Ministra Edukacji.

Jakub Tyszkiewicz (2ea)

W tym numerze znajdziecie :
-Wywiady z Stypendystami
Monika
-Jak uczyć się efektywnie?
-Mowa ciała silniejsza niż treść
słów
-„Aż uszy więdną”
-Jak uwierzyć w siebie?
-Nowinki wsród gier komputerowych.

Starystach (2a)

Wywiady z Stypendystami Premiera
13 listopada br. podczas szkolnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości
Pani Dyrektor ogłosiła całej Społeczności szkolnej, że tegorocznymi Stypendystami
Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji zostali Uczniowie Naszej Szkoły:
Monika Starystach (2a) i Jakub Tyszkiewicz (2ea). GRATULUJEMY!
Redakcja przeprowadziła z Nimi wywiady, które zamieszczamy w numerze.

1.Opowiedz jak się czułaś/eś, kiedy dowiedziałaś /eś, że przyznano Tobie to
zaszczytne wyróżnienie?

Jakub:
Monika:
Czuje się bardzo dumna z tego powodu,
ciesze się, że moja praca została
nagrodzona i to w taki sposób. Są to
właściwie moje pierwsze zarobione
pieniądze.

Byłem tym faktem naprawdę mile zaskoczony.
Dowiedziałem się o możliwości dostania
stypendium już w pierwszej klasie, średnia
zapowiadała się u mnie wysoka, więc po cichu
liczyłem na to, że się załapię. W drugiej klasie
sprawa stypendium jednak przycichła, zdążyłem
już stwierdzić, że zapewne nie zostałem
zakwalifikowany. Po dłuższym czasie jednak
doszła do mnie już zupełnie niespodziewana
informacja, że jestem na szczęśliwej liście

2.Ile wysiłku i pracy należy włożyć w naukę, aby zostać tak uhonorowanym?

Monika:

Jakub:

Ja wychodzę z założenia ze jak ktoś się uczy
w miarę systematycznie to nie zajmuje to aż
tyle czasu i wysiłku, jednak przyznam
zdarzały się dni ze trzeba było poświęcić
więcej czasu.

Wbrew pozorom nie potrzeba wiele. Często
bardziej owocne jest zwykłe skupienie się na
lekcji, niż wkuwanie po nocach. W końcu po
co uczyć się w domu, skoro można
zapamiętać ten sam materiał z lekcji.

3. Dostałaś/eś kiedyś osobę niedostateczną? Taka ocena jest dla Ciebie
motywująca do jeszcze większej pracy czy wręcz odwrotnie?

Monika:

Jakub:

Szczerze mówiąc to chyba nigdy nie zdarzyło
mi się dostać jedynki, ale jeśli dostałabym to na
pewno miałabym mobilizacje, by ja poprawić i
bardziej przyłożyć się z tego przedmiotu.

Dostałem i to nie raz, dziwne by było gdyby mnie
omijały. Pierwszą jedynkę w tym technikum
zarobiłem rok temu, bodaj jako pierwszy z całej
klasy. Do tego z religii. Szczerze mówiąc, to ani
mnie to nie mobilizuje, ani nie zniechęca. Ot
ocena jak ocena, czasem bardziej zasłużona
czasem mniej. Trzeba iść dalej a nie rozczulać się
nad niepowodzeniami.

Tymoteusz Bil i Daria Szulc

I Ty możesz zostać Stypendystą Premiera!
Kryteria:
Uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy
tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje
szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy,
uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach
wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Jak uczyć się efektywnie?
1.Ucz się odpowiednio wcześniej.
Poświęć więcej czasu na naukę. Najgorsze co możesz zrobić, to
odkładać przygotowywanie się do egzaminu ,,na
później''. Z
doświadczenia wiem, że owo ,,później"
czasami nie przychodzi ;)
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temu zaradzić, wyznaczając w
odpowiednich odstępach powtórki.
Ogólnie, przyjmuje się że nowo
nauczony materiał powinno się
powtarzać:
1. zaraz po nauce (do 10 min.)
2. po upływie 1 godziny
3. 24 godzin
4. 48 godzin
5. tygodnia

Natalia Pawlik

Mowa ciała silniejsza niż treść słów
Termin „Mowa ciała" oznacza komunikaty, które wysyłamy nie przez to co mówimy, lecz przez
to co pokazujemy swoim ciałem – poprzez sposób chodzenia, gestykulację, mimikę i sposób
ułożenia naszej sylwetki.

Nastawienie pozytywne to: postawa ciała otwarta, ramiona
proste, rozchylone, ciało pochylone lekko do przodu,
głowa uniesiona, uśmiech i patrzenie w oczy.
Nastawienie negatywne to: ręce w kieszeniach, ramiona
skrzyżowane, chwytanie za brodę, ręce ukryte za plecami,
wzrok odbiega, stanie bokiem i postawa napięta.

Zdenerwowanie poznamy po uderzaniu ręki i rękę,
przystępowaniu z nogi na nogę lub szybkim
oddychaniu.
Zakończenie rozmowy mogą sugerować gesty takie
jak: prostowanie się, wstawanie, zaglądanie do
dokumentów i niepatrzenie na rozmówcę.
Zakładanie splecionych rąk za głowę pokazuje, że
osoba wykonująca gest lubi pouczać i wytykać błędy
oraz nie stroni od sarkazmu.

Daria Szulc

,,Aż uszy więdną..."
Redakcja Enigmy nie zajmuje się tylko pisaniem artykułów czy sprawozdań. Chcemy
również dbać o rozwój naszych czytelników, dlatego przedstawiamy najczęściej
popełniane błędy językowe, których należy się wystrzegać. ;)
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BYNAJMNIEJ nie jest synonimem
partykuły PRZYNAJMNIEJ!
Bynajmniej to synonim wyrazów „wcale
nie", „zupełnie nie", „ani trochę".
Jest to partykuła wzmacniająca przeczenie
zawarte w wypowiedzi, np.:
„Dostałeś podwyżkę? – Bynajmniej!",
„Cieszyłaś się z jego wyjazdu? –

TUDZIEŻ
*To spójnik!
*Używaj go do łączenia zdań lub innych
wyrażeń, które odnoszą się do tych
samych przedmiotów, osób lub faktów.
*Dobrze się czuje bez przecinka.
*Zapamiętaj, że ma znaczenie
przeciwstawne do spójników „lub”,
„albo”.
*„I”, „oraz”, „a także” – to jego synonimy.
*Ewentualnego uznania nie zyskuje się
poprzez nadużywanie spójnika „tudzież”!
*Życzliwie odradzamy używanie zdań
typu: „Pójdę na przedstawienie, tudzież
zostanę w domu”.

I pamiętajcie, mamy 3. GRUDNIA (trzeci dzień grudnia), a nie 3. grudzień.
Jest rok DWA TYSIĄCE CZTERNASTY, a nie dwutysięczny czternasty :)

Natalia Pawlik

Jak uwierzyć w siebie?
Dręczy Cię niska samoocena?
Niejednemu z nas utrudnia życie.

Z nami ją pokonasz!
1. Poczuj się dobrze w towarzystwie
Negatywne przekonania na temat własnego wyglądu prowadzą do stanu, gdzie boimy się odrzucenia, aby
zawsze uniknąć takich sytuacji wstydliwie usuwamy się w cień. Jednak inni uznają to za brak sympatii…
Co powinniśmy wtedy zrobić?
1.Gdy jesteś w towarzystwie, nie siedź ze spuszczoną głową.
2.Spoglądając w lustro, nie skupiaj się na tym, czego u siebie nie lubisz.
Ocenę wystawiaj sobie za całokształt.
3.Weź czystą kartkę i zrób listę rzeczy, które akceptujesz w swoim wyglądzie. A potem sięgaj po nią za
każdym razem, ilekroć zaczynasz w siebie powątpiewać.

2.Naucz się znosić krytykę
Gdy nie wierzymy w siebie, nawet najmniejsza krytyka od razu głęboko zapada nam w serce. Czasem
wystarczy, że ktoś krzywo na nas spojrzy, a już odbieramy to jako obrazę. Rezultat? Często popadamy w
konflikty z otoczeniem.
1.Nie bierz każdej uwagi od razu do siebie.
2.Bądź dla siebie wyrozumiały. Wcale nie musisz być pod każdym względem idealna,
pomyłki zdarzają się każdemu
3. Oceniając siebie, nie zapominaj o dziedzinach, w których spisujesz się na medal. To, w czym jesteś
dobra, możesz nawet zapisywać na karteczkach. Umieszczaj je potem w domu na widoku, żeby
przypominały ci o twoich atutach.
4.Nie rozpamiętuj w nieskończoność swoich niedociągnięć, ale wyciągaj z nich wnioski!

3. Nabierz odwagi do podejmowania nowych wyzwań
Niepewność sprawia, że obawiamy się nawet sprawdzić, na co naprawdę nas stać.
I w efekcie, zamiast się rozwijać, stoimy w miejscu.
1.Nie wyolbrzymiaj problemów. Zamiast myśleć: „Nic z tego nie wyjdzie”, powtarzaj sobie: „Uda mi
się”. Dzięki temu to, co zamierzasz zrealizować, wyda ci się łatwiejsze.
2. Zastanów się, czego konkretnie się boisz („Nie umiem układać kwiatów”) i poszukaj rozwiązania
(„Mogę zapisać się na kurs bukieciarstwa”). To często pomaga odczarować lęki, które hamują naszą
aktywność.

Daria Szulc

Nowinki wśród gier komputerowych
Grudniowe premiery! Życzymy doskonałej zabawy i szlifowania języka
angielskiego.
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The Crew Sandboksowa gra wyścigowa
wyprodukowana przez studio Ivory Tower
przy współpracy z Ubisoft Reflections. The
Crew to propozycja skierowana przede
wszystkim do miłośników widowiskowej
jazdy wirtualnymi samochodami. Gracze
mogą wcielić się w role kierowców
ścigających się ulicami amerykańskich
miast. Do ich dyspozycji oddano ponad
100 modeli pojazdów, których wygląd i
parametry techniczne można modyfikować pod
kątem własnych preferencji. The Crew oferuje
kilka wariantów rozgrywki, pozwalających
zarówno na zabawę jedno-, jak i
wieloosobową. Otwarta struktura świata gry
(obejmującego teren o powierzchni ponad 5
tys. mil kwadratowych) zachęca do eksploracji,
podejmowania nowych wyzwań i
wykonywania setek misji. Na uwagę zasługują
również rozbudowane funkcje
społecznościowe.

Redakcja

Zamia! Mózgowców

Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Do Jezusa i Panienki,
Powitajmy Maleńkiego
I Maryję, Matkę Jego.

Magicznych, radosnych,
Błogosławionych Świąt Bożego
Narodzenia, oczekiwanych i
upragnionych prezentów, miłych
niespodzianek.
Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu,
Koleżankom i Kolegom.
Życzy Redakcja.
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