
Szkoła Podstawowa nr 7
im. Erazma z Rotterdamu

00-158 Poznań, u). Galileusza 14
te!./fax 61 862 49 31

NIP 779-14-87-691, Regon 000942009
Poznań, dnia 24 maja 2021 roku

/

Drodzy Ósmoklasiści,

przed nami najważniejsze dni w dotychczasowej edukacji, egzaminy wieńczące naukę
w szkole podstawowej. To nie tylko dni podsumowujące lata pracy, zdobytej wiedzy
i umiejętności ale i bilet do kolejnego etapu edukacyjnego, wyboru wymarzonej szkoły
ponadpodstawowej. Nerwy, stres, niepokój? To oczywiste.

Chciałabym, abyście wykorzystali ostatnie godziny mądrze i pracowicie-każda drobna
powtórka, wertowanie zeszytu, książld, zadań, poleceń egzaminacyjnych może przynieść
zadowolenie w dniach egzaminu. Tak już te nasze g łowy są skonstruowane ... Nerwy, stres,
niepokój? Szkoda ostatnich godzin, zajmijmy więc g łowy szlifowaniem wiedzy.

r

Drodzy Ósmoklasiści,

nerwy, stres, niepokój? To ważne egzaminy. Nie zapominajmy jednak, że nie wyniki
egzaminu świadczyć będą o Was jako o ludziach. Mog łabym przytoczyć wiele historii naszych
uczniów, tych, którzy pomimo wysokich wyników musieli szukać swojej drogi po wielolaĄoć, jak
i tych, którzy nie odnieśli sukcesu jakiego oczekiwali, a z powodzeniem radzą sobie w szkole,
w gronie rówieśniczym, w życiu... Niedojrzale byłoby jednak zdać się na los, szczęście lub
„jakoś to będzie” bez wysiłku i koncentracji.

Nemy, stres, niepokój? Tak te nasze g łowy są skonstruowane, że potrzebują snu,
pożywienia i ruchu na świeżym powietrzu. Zadbajcie o to, proszę - to nieodłączny element
dojrzałości i włożonego wysiłku w przygotowanie do testów. A już niedługo będziemy mogli
pozwolić sobie na późniejsze wstawanie, krótszy wypoczynek nocny, mniej regularne jedzenie
- czas na labę nadejdzie!

Drodzy Rodzice,

trzymam za Was kciuki, miejcie wyrozumiałość dla stresu, nerwów i niepokoju.
Zadbajcie o to, aby te dni były swoistym świętem Waszych Dzieci. Przygotowana bluzka lub
koszula, pięknie podane śniadania lub przypowtórkowa kanapka i woda, na czas znaleziona
legitymacja i wyjście bez pośpiechu - to nasze zadania — Rodziców Ósmoklasistów, to nasz
wysiłek włożony w przygotowanie do egzaminu. Nawet najbardziej dojrzali, punktualni i silni
psychicznie uczniowie, mog ą potrzebować naszej dorosłości, punktualności, siły i harmonii
psychicznej. Bądźmy z nimi!

Kochani Ósmoklasiści,

zatem, do zobaczenia jutro. Ściskam Was mocno i trzymam mocno kciuki
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