
JAK DOBRZE ZACZĄĆ ROK SZKOLNY? –                    

POZNAJ SPRAWDZONE SPOSOBY 

 

8 SPOSOBÓW NA DOBRY START 

 

1.  BĄDŹ AKTYWNY Zgłaszaj się na lekcjach, zadawaj 
pytania na temat, zgłaszaj się do 
konkursów i projektów. Wszystko, co 
zgromadzisz we wrześniu (choćby 
dobra opinia) – zaprocentuje                                  
w przyszłości. 

2.  BĄDŹ  
SYSTEMATYCZNY 

Jeśli chcesz odnieść sukces szkolny, 
musisz zaprzyjaźnić się                                               
z systematycznością. A więc codziennie 
sprawdzasz, co było zadane w danym 
dniu, odrabiasz pracę domową                             
i powtarzasz materiał z lekcji.  

3.  MYŚL JUŻ                   
O CZERWCU 

Ale to wcale nie oznacza, że masz na 
lekcjach zajmować się marzeniem                  
o kolejnych wakacjach! Po prostu już 
teraz, we wrześniu, „postaw sobie 
przed oczami”, co chciałbyś osiągnąć          
w czerwcu. Średnią powyżej 4,75? 
Piątkę z j. angielskiego? Egzamin zdany 
na ponad 170 punktów? Kiedy już 
ustalisz, do czego dążysz, poświęć 
dłuższą chwilę  i zaplanuj, co musisz 
zrobić, żeby ten cel osiągnąć. 



4.  ZAPISZ SIĘ NA  
ZAJĘCIA DODATKOWE 

Zapisz się na zajęcia, które mogą 
przydać Ci się w przyszłości (np. 
językowe)albo takie, które pomagają 
rozwijać Twoje pasje (np. plastykę, 
taniec, sztuki walki, itp.). Nigdy nie 
rezygnuj z zajęć tylko dlatego, ze ktoś 
powiedział, że są „mało 
przyszłościowe”. Gdyby wszyscy tak 
myśleli, nie byłoby niejednego sukcesu 
tancerza czy malarza. 

5.  ZAPLANUJ SWÓJ  
DZIEŃ 

Przez najbliższe dziesięć miesięcy,   
chcesz tego czy nie, będziesz musiał 
podporządkować swoje życie szkole, 
nauce i egzaminowi ósmoklasisty. 
Zaplanuj, o której godzinie będziesz 
wstawać i o której w związku z tym 
musisz się położyć, żeby przespać co 
najmniej 8 godzin. Zaplanuj czas na 
naukę i krótki! Czas na relaks. 

6. OGRANICZ  
AKTYWNOŚĆ                  
W INTERNECIE 

O tym, że Internet potrafi wciągnąć jak 
czarna dziura wiedzą chyba wszyscy. 
Sztuka w tym, żeby być jednak wśród 
tych  „wciągniętych nie do końca”. 
Wyrzuć ze swojego dnia wszystkie nie 
przynoszące nic, ale bardzo 
czasochłonne, aktywności internetowe 
i wykorzystaj czas, który dzięki temu 
oszczędzisz, na coś naprawdę ważnego. 

7. ZWERYFIKUJ  
ZNAJOMYCH 

Znane powiedzenie mówi: „Z kim 
przestajesz, takim się stajesz”. Początek 
roku szkolnego to doskonały moment, 



żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, 
czy Twoi dotychczasowi przyjaciele 
rzeczywiście „ciągną Cię w górę”. Czy są 
inspirujący, ambitni, czy czujesz się 
wśród nich bezpiecznie. Jeśli tak nie 
jest, to czas pomyśleć o zmianie paczki 
i poszukaniu prawdziwych przyjaciół. 
Przyjaźń to zbyt cenna rzecz, żeby 
oddawać ją przypadkowym ludziom! 

8. SYMBOLICZNIE  
OZNACZ POCZĄTEK 
NOWEGO ROKU – JAKO 
NOWEGO ETAPU 

Kup nowy piórnik, plecak, komplet 
zeszytów… Cokolwiek, co sprawi, ze 
poczujesz, że właśnie startujesz                   
w nową, fantastyczną przygodę, którą 
z satysfakcją zakończysz w czerwcu. 

 

       Powodzenia!!! 
 


