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Како да сазнам у
коју школу идем?
Одрасла особа мора да иcпyни пријавy за школу.
Можда постоји много различитих школа у области и коју школу идете зависи
од броја доступних места.
Да бисте се пријавили за школско место, то можете учинити онлајн
користећи веб локацију, а онда ће вам пријемни орган доделити место. Ово
може бити прилично тешко, посебно ако нисте сигурни да читате или
говорите енглески.
Можете тражити додатну помоћ да се пријавите за школу. Можда имате
кључног радника који вам може рећи како да се пријавите.
Након што се пријавите, биће вам додељена школа коју ћете похађати.
Ова књижица ће вам помоћи да размислите о неким стварима које би можда
требало да знате о доласку у школу, шта ћете научити и шта треба да обучете.

.

Како да дођем до
школе?
Биће вам додељена школа коју ћете похађати. Понекад ћете можда моћи да
пешачите до школе или ћете можда морати да дођете до аутобуса.
Проналажење путовања може бити прилично тешко па ће вам можда требати
додатна помоћ!

Шта да носим у
школy?
Школе у Уједињеном Краљевству често имају школску униформу.
Ово је одговарајућа одећа као што су кошуља, панталоне или сукња
коју носите током наставе. За физичко васпитање (ПЕ) често се
мењате у комплет за физичко васпитање. То значи да је удобније
трчати, скакати и бавити се другим спортовима.

Како се осећам о
поласky у новy
школy?

Можда ћете имати много различитих осећања о одласку у нову школу. Ово
би могло бити посебно тешко ако нисте имали искуство похађања школе у 
овој земљи. Можда ћете открити да сте у једном тренутку заиста узбуђени, у
следећем сте нервозни или забринути. Неки људи могу имати само један
осећај- преоптерећење.
Размислите о својој новој школи.
Како се осећаш?
Зашто мислите да се тако осећате?
Можете ли да користите ово да бисте помогли да поделите неке мисли са
одраслом особом од поверења?

Упознавање
особља
У основној школи већину часова ћете вероватно остати у једном
одељењу са једним наставником и можда помоћником у
настави. У средњој школи често може бити сасвим другачије.
Можда ћете прелазити из разреда у разред и вјероватније је да
ће наставници предавати одређене предмете.

Како се зове ваш наставник форме
(разредник)?

Ако се осећате болесно или лоше, да ли
постоји одређена особа којој одете и
кажете?

Ако сте забринути због нечега, постоји
ли одређени члан особља са којим
можете разговарати?

Ако се осећате болесно или лоше, да ли
постоји одређена особа којој одете и
кажете?

Шта треба да
понесем са собом?
У основну школу треба да понесете флашу воде да
бисте били сигурни да имате нешто за пиће. Учитељ ће
вам дати оловку или oбичнy оловку да пишете. Имаћете
комплет за физичко васпитање као и своју униформу.
У средњу школу мораћете да понесете другу опрему,
као што су оловке и друга опрема. Такође ће вам
требати комплет за физичко васпитање.
Користите оквир испод да бисте сазнали шта треба да
понесете. Да ли их имате или вам треба помоћ да их
набавите?

Ствари за понети

Школски
детектив
Да ли школа има веб страницу на којој можете сазнати информације?
____________________________________________________
____________________________________________________
У које време школа почиње?
________________________________________________
У колико сати завршава школа?
________________________________________________
Да ли постоје дани у којима се време почетка или завршетка разликује?
_______________________________________________
Како се зове директор школе?
________________________________________________
Које су главне боје школске униформе?
____________________________________________________
____________________________________________________
Да ли постоје неки клубови после школе или активности током дана
којима бисте желели да се придружите?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Размишљање о
осећањима
Погледајте
слике
испод.
Шта
мислите како се ученици осећају?

Шта бисте им
саветовали да им
помогнete?
Моја нова школа је заиста
велика! Бринем се да нећу моћи
да пронађем све своје часове и
да бих се могао/ глa изгубити.
Добио/ илa сам карту, али сам
још увек прилично збуњен.

Говорим нешто енглески,
али шта се дешава ако ми
треба много времена да
побољшам енглески и да
разумем шта се дешава на
часу?

Не познајем никог у
школи, шта ће бити ако
се не спријатељим?

Некада сам могао/лa да ходам
до своје школе. Сада, морам
аутобусoм. Нисам навикао/ лa
на аутобусе. Бринем се да нe
касним.

Заиста сам узбуђен/а што
почињем своју нову школу!
Заправо ми се јако свиђа
школска униформа и мислим да
ће бити забавно ићи y гомилу
различитих клубова после
школе.

Шта желим да моји
наставници знају о
мени
Забринут/a сам за...

Највише сам узбуђен/a због...

Заиста се радујем...

Један начин на који волим да се
опустим је...

Моји хобији су...

Сазнавање о вашој
новој школи
Како се зове
ваша нова
школа?

Колико ће вам
времена требати
да путујете у нову
школу?

Да ли неко кога
познајете иде у
ty школу?

Како ћете
путовати у нову
школу?

