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Studenci z kursu przygotowawczego dzielą się radami, jak dobrze zdać egzaminy
w nadchodzącej sesji zimowej:

Przede wszystkim nie stresuj się.
Zacznij przygotowywać się do egzaminu na kilka dni przed nim.
Codziennie powtarzaj materiał, który masz opanować.
Rób notatki, używając różnych kolorów.
Nie ucz się wszystkiego w jeden dzień i nie odkładaj nauki na ostatnią chwilę.
Zawsze miej ze sobą notatki, żeby czytać je w wolnych chwilach.
Najlepiej ucz się z rana albo w dzień.
Unikaj uczenia się w nocy.
Jeżeli czegoś nie rozumiesz, poproś kogoś o pomoc.
Ucz się tak, żeby nic nie zaskoczyło cię na egzaminie.
Bądź zawsze wyspany.
Rób krótkie przerwy w czasie nauki.
Jedz dużo orzechów i ciemnej czekolady, bo dobrze
wpływają na pamięć.
Nie zapominaj spędzać czasu na świeżym powietrzu.
Ucz się regularnie, żebyś nie miał dużo do nauczenia
w ostatniej chwili.
Jedz witaminy.
Korzystaj z żółtych karteczek – rób na nich notatki,
zaznaczaj ważne informacje
z wykładów lub ćwiczeń.
Wydzielaj różnymi kolorami ważne informacje.
Rób przerwy, słuchając muzyki.
Chodź na spacery.
Zdrowo się odżywiaj, pamiętaj o jedzeniu warzyw i owoców.
Przed egzaminem zjedz ciemną czekoladę i dobrze się wyśpij.
Powtarzaj materiał z lekcji z kolegą lub z koleżanką – w grupie łatwiej się uczyć.
Myśl pozytywnie – będzie dobrze!
A jeśli wszystkie powyższe rady zawiodą – połóż książkę pod poduszkę i być może
zdasz egzamin celująco! 

HOROSKOP NA 2014 ROK
We wróżki i wróżbitów zamienili się studenci z grupy A2 i KP1.

BARAN (21.03.-20.04.)
Los w 2014 przyniesie Baranowi szczęście i sporo pieniędzy. Najbardziej
przyjemnym czasem będzie wiosna – w tym okresie wszystkie Barany
zdobędą wiedzę i doświadczenie, które przyda im się w całym życiu. Miłosny
horoskop dla wszystkich spod tego znaku zodiaku, to obietnica szczęścia ze swoją drugą
połówką. Osoby samotne odnajdą w 2014 roku miłość, na którą tak długo czekają. Baran nie
powinien stawiać pracy na pierwszym miejscu – podstawą życia jest zdrowie i to o nie
powinny zadbać wszystkie Barany.
Feliks Totskyi z Ukrainy, Krystyna Bondarets z Ukrainy

BYK (21.04.-20.05.)
W nowym roku Byk znajdzie miłość swojego życia i weźmie ślub. Jego sytuacja finansowa
pogorszy się, ale nie będzie musiał się o to martwić. Wszystkie Byki muszą zmienić swoje
podejście do życia. Jeśli chcecie zjeść dużą czekoladę w nocy – proszę bardzo! Jeśli chcecie
dziesiątą parę kozaków – szybko do sklepu! Taki tryb życia zrobi ze wszystkich Byków w 2014
roku najszczęśliwszych ludzi na świecie.
Maryna Strapko z Białorusi

BLIŹNIĘTA (21.05.- 21.06.)
W roku 2014 Bliźnięta będą miały problemy w miłości i będą musiały więcej czasu spędzać
z partnerem. Muszą również pamiętać, by ich praca nie miała wpływu na uczucia i relacje
z chłopakiem / dziewczyną. W pracy Bliźnięta odniosą wiele sukcesów, ale uwaga! – należy
dalej pracować, żeby osiągnąć jeszcze większe sukcesy. Jeżeli chodzi o zdrowie, to wszystkie
osoby spod tego znaku muszą uważać na gardło! Rok 2014 dla Bliźniąt będzie bardzo owocny.
Będą tylko małe problemy.
Nadine Miozga z Niemiec, Roman Mateshchuk z Ukrainy

RAK (22.06.-22.07.)
W 2014 Raki będą dużo pracować, ale też znajdą czas na odpoczynek w kręgu swoich dobrych
znajomych. Na każdego Raka czeka wielka miłość z Bykiem. Pod koniec roku może przyjść
straszna wiadomość i wtedy trzeba będzie dać radę sobie z różnego rodzaju problemami oraz
podjąć ważną decyzję. Raki, zwróćcie uwagę na relacje rodzinne, słuchajcie innych ludzi!
W drugiej połowie roku zaleca się wszystkim osobom spod tego znaku podróże.
Katia Ionova z Ukrainy, Daria Zimbitskaya z Kazachstanu

LEW (23.07.-23.08.)
W 2014 roku wszystkie Lwy czekają duże problemy, ale równocześnie rok ten przyniesie
dobrą energię, wiele miłości do rodziny, domu i ojczyzny. Lipiec dla niektórych osób otworzy
sakiewkę i sypnie groszem. Ze względu na trudności, które czekają Lwy, warto mieć siłę,
energię i cierpliwość. Być może dostaniesz też ciekawą ofertę pracy, ale może ona przynieść
wielką kłótnię z bliskimi. Uważaj na to!
Katia Danilczenko z Rosji, Nikita Krasnoschakov z Ukrainy

PANNA (24.08.-22.09.)
Ten rok będzie dla Panny raczej korzystny. W pracy może być nieco ciężej w porównaniu
z zeszłym rokiem. Mogą pojawić się także problemy ze zdrowiem. W takich chwilach będzie
ciężko poradzić sobie samemu, dlatego też warto się zakochać. W roku 2014 Panna znajdzie
miłość swojego życia, przez co poczuje się jak nowo narodzona. Wszystkie osoby spod tego
znaku będą pobudzone do życia, które wypełni się pozytywną energią.
Yuliia Melnyk z Ukrainy, Artur Gusak z Ukrainy

WAGA (23.09.-23.10.)
W roku 2014 Wagi mogą znaleźć miłość. Nie powinny mieć problemów finansowych, a pod
koniec roku odniosą wielki sukces w pracy. I wszystko jak zawsze będzie dobrze. Ponadto
na Wagi czeka wiele podróży oraz dużo nowych kolegów i koleżanek.
Yewhenii Sikorskyi z Ukrainy, Lucas Legvitzmon z Hiszpanii

SKORPION (24.10.-23.11.)
Rok 2014 będzie dla Skorpiona dobry. W zimie, jeśli zwrócisz uwagę na swoją karierę,
odniesiesz wiele sukcesów. Będziesz prowadzić ciekawe życie towarzyskie. Uda ci się uniknąć
nieprzyjemnych sytuacji, ale czasami będzie to wymagało cierpliwości. Wiosną poznasz
ciekawą osobę, z którą być może uda ci się zaprzyjaźnić i nawet coś więcej… Lato będzie
czekało na ciebie z niespodziankami, niestety niekoniecznie pozytywnymi. Jesienią zwróć
uwagę na zdrowie – musisz więcej o siebie dbać!
Ksenia Borysova z Ukrainy, Oleksandr Tkachor z Ukrainy

STRZELEC (24.11.-22.12.)
W 2014 wszystkie twoje strzały nie trafią do celu, niestety. Znajdziesz dla siebie partnerkę /
partnera, który nie będzie dla ciebie idealny. Ze szkoły / z pracy nie będziesz zadowolony
i w połowie roku ją zmienisz. Z tego też powodu w pierwszym kwartale będziesz mieć
problemy finansowe, ale od sierpnia sytuacja się poprawi. W tym roku wszystkie Strzelce
czeka wiele niespodzianek, więc należy się na nie przygotować. Twoi przyjaciele będą zawsze
po twojej stronie i możesz im ufać. Latem będziesz dużo podróżować i bardzo będzie ci się to
podobać.
Andrzej Sytko z Ukrainy, Radek Jeřabek z Czech

KOZIOROŻEC (23.12.-20.01.)
Ten rok będzie najlepszy w twoim życiu! Będziesz szczęśliwy, jak nigdy wcześniej. Dobrze
planuj swój odpoczynek, bo to musi być najlepszy relaks w życiu! Poznasz też wielu nowych
znajomych. W miłości czekają na ciebie duże zmiany. Powodzenia!
Ludwik Hano z Ukrainy, Paweł Svatko z Białorusi

WODNIK (21.01.19.02.)
2014 rok przyniesie dużo zmian i przyjemnych wydarzeń. Na wszystkie Wodniki czekają
podróże i mnóstwo nowych znajomości. Poza tym osoby spod tego znaku muszą poważnie
podchodzić do życia i swojego zdrowia. Niektóre Wodniki będą miały szansę naprawić złe
relacje w rodzinie.
Krystina Starkova z Białorusi, Krystina Sarosiek z Białorusi

RYBY (20.02.-20.03.)
A dla wszystkich Ryb rok ten będzie tak wspaniały i tak fantastyczny, że szkoda czasu o tym
pisać, lepiej to przeżyć!

KRZYŻÓWKA ZIMOWA
1.
2.
3.
4.
5.
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7.
8.
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11.

1. Kraj, którego częścią jest Laponia, gdzie podobno
mieszka św. Mikołaj.
2. Mała kulka ze śniegu.
3. Gdy temperatura spada poniżej zera, jest …
4. Nosimy go zimą na szyi.
5. Pierwszy miesiąc roku.
6. Nosimy je zimą na dłoniach.
7. Miejsce, gdzie jeździmy na łyżwach.
8. Pora roku ze śniegiem.
9. Miejsce, gdzie jeździmy na nartach.
10. Lepi się go ze śniegu, zazwyczaj ma nos z marchewki.
11. Polska stolica sportów zimowych.

