
Witamy w
WirtualnejWirtualnejWirtualnejWirtualnej SzkoleSzkoleSzkoleSzkole
The Crest Academy



CzymCzymCzymCzym jest jest jest jest WirtualnaWirtualnaWirtualnaWirtualna SzkolaSzkolaSzkolaSzkola????
Ze wzgledu na fakt, iz The Crest Academy zostala
zamknieta dla wiekszosci uczniow, musieliśmy 
zastanowić się nad innymi sposobami pozostania w 
kontakcie jako społeczność, ale co najważniejsze, aby 
nadal stworzyc możliwość kontynuowania nauki.

Z tego powodu ważne jest zapoznanie się z internetową 
platformą edukacyjną.

Wirtualna szkoła daje nam taką możliwość.



Jak możesz wesprzeć swoje dziecko podczas
nauki w domu?

Aby Twoje dziecko mogło w pełni korzystać z wirtualnej szkoły, ważne jest, 
abyśmy współpracowali. Jeśli możesz - znajdz miejsce w domu, które będzie 
wykorzystywane do nauki.

Popracuj nad nawykami

Procedury są ważne i dają nam podstawe do pracy. Twoje dziecko powinno 
obudzić się w rozsądnym czasie, zjeść śniadanie, a następnie rozpocząć 
pierwszą lekcję. Zapoznaj się z przykładami planu dnia dla KS3 i KS4, jak
możesz wspierać swoje dziecko podczas nauki w domu.

Zaangazuj sie aktywnie

To świetna okazja, abyś aktywnie uczestniczył w nauce dziecka. Skorzystaj ze 
wskazówek wizualnych, aby ułatwić nawigację w wirtualnej szkole.



Przygotowanie do Przygotowanie do Przygotowanie do Przygotowanie do naukinaukinaukinauki w w w w domudomudomudomu

Pamiętaj, aby umyć ręce 

przed i po jedzeniu, aby 

powstrzymac

rozprzestrzenianie się 

zarazków.

Obudź się o 8 rano i idź spać o 

22:00.

Staraj się nie spać zbyt długo, 

ponieważ stwarza to niezdrowe 

nawyki.

Postaraj się zjeść zdrowe 

śniadanie i unikaj cukru, 

jeśli to możliwe.



Przygotowanie do nauki w domuPrzygotowanie do nauki w domuPrzygotowanie do nauki w domuPrzygotowanie do nauki w domu

Stwórz swój osobisty 

harmonogram. Skorzystaj z 

podanych sugestii, aby Ci 

pomóc.

Znajdź spokojne miejsce do 

nauki z dala od rozrywek.

Jeśli potrzebujesz pomocy -

zanotuj pytania, aby wysłać 

e-mail do nauczyciela.

Ustaw ‘timer’, aby pomóc Ci 

skoncentrować się na każdym

zadaniu.



Time

KS3

Monday

*Remember to wash your hands before 

and after food to stop the spread of 

germs.

Tuesday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Wednesday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Thursday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Friday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Breakfast

8:00am-9:05am

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Lesson 1

9:05am- 10:00am

Maths Science Humanities

(History)

Music/Art/D. T Science

Lesson 2

10:00am-10:50am

Science Humanities

(R.E)

Physical education Compulsory

(please see recommended links below)

Maths English

Break

10:50am-11:20am

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Lesson 3

11:20am-

12:10am

Humanities (Geography) Maths (R.E) Food tech (practice making simple foods 

and learning about nutrition) 

Music/Art/D. T

Lesson 4

12:10am-

13:00am

Music/Art/D. T MFL English Science Maths

Lunch

13:00pm-

13:45pm

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Lesson 5

13:45pm-

14:40pm

MFL Science Music/Art/D. T English Humanities

(History)

Lesson 6

14:40pm-

3:30pm

English Music/Art/D. T Maths Humanities

(Geography)

Physical education Compulsory

(please see recommended links below)



Time

KS4

Monday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Tuesday

*Remember to wash your hands 

before and after food to reduce the 

spread of disease.

Wednesday

*Remember to wash your hands 

before and after food to reduce the 

spread of disease.

Thursday

*Remember to wash your hands before 

and after food to reduce the spread of 

disease.

Friday

*Remember to wash your hands 

before and after food to reduce the 

spread of disease.

Breakfast

8:00am-9:05am

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Get dressed and have Breakfast. 

Options- Cereal/Porridge/Toast/fruit

Lesson 1

9:05am- 10:00am

Maths Science Humanities

(Geography/History)

Sociology/R.E/MFL Science

Lesson 2

10:00am-10:50am

Science Humanities

(Geography/History)

Physical education Compulsory

(please see recommended links below)

Maths English

Break

10:50am-11:20am

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Options 

Juice/water/hot beverage

1 piece of fruit/ yogurt

Crackers/cheese/crisps

Lesson 3

11:20am-

12:10am

Humanities (Geography/History) Maths Sociology/R.E/MFL Coursework P.E/Business/ICT/Health and 

Social Care

Music/Art/Textiles

/Hospitality

Lesson 4

12:10am-

13:00am

Music/Art/Textiles/Hospitality Coursework P.E/Business/ICT/Health 

and Social Care

English Science Maths

Lunch

13:00pm-

13:45pm

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice of cake

Sandwich/Pizza/ wrap/Noodles/soup/salad

Options

Fruit/crisp/yogurt

Juice/water

Chocolate/slice

of cake

Sandwich/Pizza/ 

wrap/Noodles/soup/salad

Lesson 5

13:45pm-

14:40pm

Coursework P.E/Business/ICT/Health and 

Social Care

Science Music/Art/D. T English Sociology/R.E/MFL

Lesson 6

14:40pm-

3:30pm

English Music/Art/Textiles/Hospitality Maths Humanities

(Geography/History)

Coursework P.E/Business/ICT/Health 

and Social Care



JAK KORZYSTAC Z SHOW MY HOMEWORK?
Na komputerze lub telefonie komórkowym, uzyj przeglądarki internetowej, aby przejsc
do www.showmyhomework.co.uk

Jeśli nie masz konta

1. Wpisz nazwę szkoły: - The Crest Academies

2. Wpisz adres e-mail, upewnij się, że używasz aktywnego adresu e-mail.

3. Wprowadź kod PIN dostarczony przez szkołę

Jeśli masz już konto

1. Wpisz nazwę szkoły: - The Crest Academies

2. Wpisz swój adres e-mail

3. Wprowadź hasło

Zapomniałeś hasła?

Zresetuj hasło, używając szkolnego adresu e-mail. Popraw literówki lub spróbuj użyć innego adresu e-mail.

Problemy z kodem PIN?

Potrzebujesz kodu PIN tylko, aby zalogować się po raz pierwszy.

Jeśli nie pamiętasz swoich danych i nie możesz zresetować hasła, skontaktuj się ze szkołą w celu uzyskania nowego kodu PIN na adres 
Dhanu.Varsani@E-ACT.org.uk



ZnajdzZnajdzZnajdzZnajdz stronestronestronestrone internetowainternetowainternetowainternetowa szkolyszkolyszkolyszkoly

Kliknij opcje Virtual Learning



KliknijKliknijKliknijKliknij opcjeopcjeopcjeopcje Virtual LearningVirtual LearningVirtual LearningVirtual Learning

Kliknij opcję Show 

My Homework, aby 

uzyskać dostęp do 

lekcji online



WYSZUKAJ swojego nauczyciela 

na przykład: 

All Year 9 – Miss Farah

Po zalogowaniu…Po zalogowaniu…Po zalogowaniu…Po zalogowaniu…



ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:
W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy ---- 9ab / sc19ab / sc19ab / sc19ab / sc1



ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:ZNAJDŹ SWOJĄ KLASĘ:
W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy W tym przypadku używamy ----

9ab / sc19ab / sc19ab / sc19ab / sc1



SpSpSpSprawdzrawdzrawdzrawdz, co , co , co , co TwojTwojTwojTwoj
nauczyciel nauczyciel nauczyciel nauczyciel zadzadzadzadał ał ał ał iiii wykonajwykonajwykonajwykonaj
1. 1. 1. 1. Musisz ukończyć Musisz ukończyć Musisz ukończyć Musisz ukończyć 
wszystkie wszystkie wszystkie wszystkie zadaniazadaniazadaniazadania w w w w 
wyznaczonym terminiewyznaczonym terminiewyznaczonym terminiewyznaczonym terminie....
2. 2. 2. 2. Musisz wysłać Musisz wysłać Musisz wysłać Musisz wysłać 
wykonanewykonanewykonanewykonane zadaniazadaniazadaniazadania do do do do 
swojego nauczycielaswojego nauczycielaswojego nauczycielaswojego nauczyciela....



Jak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHW

KrokKrokKrokKrok 1: 1: 1: 1: ZnajdźZnajdźZnajdźZnajdź pracępracępracępracę domowądomowądomowądomową

1. Zaloguj się do SMHW i kliknij 
„Calendar”.

2. Kliknij „My calendar” i wybierz 
przedmiot, który chcesz znaleźć
oraz swoją grupę/rok.

3. Znajdź swoją klasę i kliknij na nią.



Jak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHWJak przesłać prace na SMHW
KrokKrokKrokKrok 2: 2: 2: 2: ZnajdzZnajdzZnajdzZnajdz zadaniezadaniezadaniezadanie, , , , 
ktorektorektorektore chceszchceszchceszchcesz przeslacprzeslacprzeslacprzeslac....

1. Po znalezieniu pracy 
domowej kliknij na
nia. Zostaniesz 
przeniesiony na 
stronę, która wygląda 
następująco:

Polecenie wyjaśni, co musisz 

zrobić. Przeczytaj je uważnie, 

ponieważ zawiera ono bardzo 

ważne informacje.

Ta informacja mówi ci, ile czasu powinieneś 

poświęcić na pracę domową, a także JAK wysłać ją do 

nauczyciela. Gdy szkoła jest zamknięta, wszystko 

trzeba będzie przesłać online, co oznacza, że musisz 

albo napisać pracę domową lub wypełnić arkusze na 

komputerze, albo wysłać zdjęcia ukończonej pracy 

domowej, jeśli robisz to na papierze.
Pamiętaj, aby otworzyć wszystkie pliki załączone do pracy 

domowej. Mogą to być arkusze robocze, które należy wypełnić, lub 

informacje, które mogą ci pomóc.



Jak przesłać prace na SMHW
KrokKrokKrokKrok 3: 3: 3: 3: PrzeslijPrzeslijPrzeslijPrzeslij pracepracepraceprace domowadomowadomowadomowa

1. Kliknij przycisk „Submit” u 
góry opisu.

2. Możesz wpisać swoje 
odpowiedzi w polu lub 
załadować plik (dokument 
tekstowy, prezentacja 
PowerPoint, zdjęcie 
ukończonej pracy pisemnej).

3. Po zakończeniu kliknij 
przycisk „Submit assignment 
to teacher”.

Możesz napisać wiadomość lub 

wpisac swoje odpowiedzi 

bezpośrednio w tym polu.

Tutaj zaladuj dowolne

pliki.

Jeśli piszesz pracę domową bezpośrednio w wyznaczonym polu, nie 

musisz robić wszystkiego za jednym razem. Możesz zapisać swoją pracę i 

wrócić do niej.



Jak przesłać prace na SMHW
Za pomocą aplikacji mobilnej:

• Kliknij poniższy link i przewiń do dołu strony. Obejrzyj film pokazujący, jak wykorzystać 
aplikacje SMHW i przesyłać prace domowa.

https://help.teamsatchel.com/en/articles/2912000-submitting-my-work-online

Jak zadac pytanie nauczycielowi:

• Kliknij opcje „Results” obok „Description”.

• Możesz napisać komentarz lub pytanie w 
wyznaczonym polu.

• Tylko Ty i twój nauczyciel będziecie to widzieć.

• Gdy nauczyciel odpowie, zobaczysz 
powiadomienie pod ikoną dzwonka w prawym 
górnym rogu.



Accelerated Reader 

Czym jest Accelerated Reader?

AR to program , który pomaga nauczycielom wspierać i 

monitorować czytanie wsrod uczniow.

Twoje dziecko wybiera książkę na swoim poziomie i czyta ją we 

własnym tempie.

Po zakończeniu Twoje dziecko bierze udział w krótkim quizie 

internetowym, aby sprawdzic, ile z danej książki zrozumiało.

Co to jest test Star Reading?

Star Reading to test online służący do sprawdzenia poziomu 

czytania Twojego dziecka. Test wykorzystuje pytania 

wielokrotnego wyboru i zajmuje około 20 minut.



(EAL) Przydatne strony internetowe wspierające naukę jezyka angielskiego
https://elt.oup.com/student/headway/?cc=gb&selLanguage=en

Headway English Online - Poziomy od początkującego do zaawansowanego, uzycie gramatyki, słownictwa, codziennego języka 

angielskiego i testy.

https://www.britishcouncil.org/school-resources/find

Kurs online z bezpłatnym testem języka angielskiego, który pomoże sprawdzic poziom. Słuchanie i czytanie oraz sekcje

gramatyczne i słownictwa. Szczególnie polecany dla uczniow EAL.

https://www.perfect-english-grammar.com/

Perfect English Grammar English kursy gramatyczne obejmujace wszelkie aspekty jezyka.

https://ealjournal.org/2020/03/20/resources-for-eal-learners-during-school-closures/?fueid=50259&qid=11581

NALDIC (National Association for Language Development in the Curriculum ) opracowal szeroki wachlarz zasobów dla 

uczniow EAL.

https://www.gamestolearnenglish.com/

Darmowa strona dla uczniow do nauki angielskiego online. Szereg gier, w których uczniowie mogą ćwiczyć naukę angielskiego w 
zabawny sposób.



https://www.brilliantpublications.co.uk/pages/render_page/134

Poniżej znajduje się link do listy darmowych e-booków i 
innych zasobów do wykorzystania przez uczniów w 
wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i 
średnich.
Specjalnie wybraliśmy książki, które mają arkusze do 
druku, dzięki czemu można je łatwo przypisać jako 
zadanie domowe.

Wspieranie nauki poprzez czytanie

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp

QLSe9ch8m8EcwH3u0CGm5C6jq-

7PBCubIyERqODuDtevcdqJSkw/viewform

DEAR TIME – Czytaj przez co najmniej 30 minut każdego dnia. Po 

przeczytaniu sprawdź znaczenie i naucz się 5 nowych słów. Pod 

koniec tygodnia poproś członka rodziny o sprawdzenie pisowni i 

znaczenia.

www.worldstories.org.uk



Lekcje WF online Joe Wicks to internetowy trener żywienia. 

Będzie on prowadził wirtualne zajęcia WF w każdy dzień 

tygodnia, aby zachęcić do ruchu, pozostać zdrowym imyslec

pozytywnie. Joe wyjaśnia, że „ćwiczenia pomagają ludziom czuć 

się szczęśliwszymi, bardziej energicznymi i optymistycznymi”. 

Jego treningi są zabawne i odpowiednie dla wszystkich grup 

wiekowych i nie wymagają użycia sprzętu.

Sesja na żywo rozpoczyna się o 9 rano od poniedziałku do 

piątku przez 30 minut.

Jeśli przegapisz sesję o 9 rano, wideo znajdziesz na jego kanale 

YouTube, abyś mógł obejrzeć w dowolnym czasie.

Wspieranie nauki poprzez zajecia fizyczne
9:00 od poniedziałku do piątku

Jeśli masz ogród, możesz zorganizować mini olimpiadę / 

zawody, np. ile gwiazd możesz wykonać w ciągu jednej minuty.

Ustaw tor przeszkód na swiezym powietrzu.

Skakanie na skakance - naucz się piosenek, ktore moga temu

towatrzyszyc. Biblioteka Brytyjska ma archiwum gier online z

klipami wideo

https://www.bl.uk/playtimes/articles/skipping-games



Wspieranie nauki poprzez umiejętność 
czytania i pisania

11.00 codziennie David Williams 

czyta opowiadania

www.worldofdavidwalliams.com

https://www.worldbookday.com/2020/03/book-ideas-hub-

brilliant-stay-at-home-ideas-free-resources/



COVID-19  - eksperyment dla dzieci! 

https://www.youtube.com/watch?edufilter=NULL&v=_KirHm_sYfI

Wspieranie nauki poprzez przedmioty naukowe

Zajęcia na świeżym powietrzu

Wysiewanie nasion - rzeżucha, bomby 

kwiatowe (mozna zamawic online), 

rzodkiewka - rosnie szybko), chilli itp.

Można je również hodować w doniczce.



Wirtualne zwiedzanie muzeów

Artysta i komik Noel Fielding prowadzi 

codzienny internetowy klub artystyczny, 

wybiera temat i zachęca ludzi do 

publikowania zdjęć swoich dzieł.

https://twitter.com/noelfielding11

Wspieranie nauki poprzez sztuke

https://www.creativebloq.com/news/free-online-resources-

for-designers



Spedzanie czasu z rodzina online
Modelowanie ze śmieci - użyj rolek po papierze toaletowym/papierowym

reczniku lub kartonów do robienia roznych rzeczy lub użyj tych przedmiotów 

do malowania lub dekorowania. Może to zachęcić do kreatywnej zabawy.

Obejrzyj film. Dzieci mogą potrzebować wyznaczonego czasu na to, jak 

długo mogą ogladac. Przygotuj popcorn w staromodny sposób!

Stwórz tor przeszkód w salonie, używając poduszek lub zabawek.

Zrób dużą układankę / grę planszową.

Zbuduj fort z kocy i poduszek. Dzieci mogą odgrywać rozne rol lub czytać

tam książkę.

Pisz listy do bliskich, których w tej chwili nie mozesz odwiedzić, mozesz

wspomnieć wazne wydarzenia lub prowadzić dziennik.

Wyobraź sobie, że zostałeś poproszony o stworzenie kapsuły czasowej na rok 

3000. Co byś do niej wlozyl? Zastanów się, co chciałbyś, aby ludzie wiedzieli 

o życiu w 2020 roku.

Gotowanie - znajdz prosty przepis, aby zaangażować dzieci w przygotowanie

lunchu lub obiadu. Zachęc do wykorzystania z urządzeń pomiarowych.


