
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT DO SZKOŁY 

 Wróciliśmy do szkół i swoich obowiązków, 

jednak świat nie jest już taki sam ...  

Większość z nas jest zmęczona kontaktem 

i relacjami na portalach społecznościowych, 

komunikatorach i platformach. W dodatku różne 

miejsca online, w których do tej pory młodzi ludzie 

czuli się „u siebie”, zostały w nagłym trybie 

skolonizowane przez dorosłych. 

Wszystko przez koronawirusa. Do tej pory 

wiele wirtualnie stworzonych przestrzeni 

odgrywało i odgrywa taką rolę jak podwórko, 

ławka czy trzepak sprzed lat, gdzie bez kurateli 

dorosłych młodzi ludzie szukają rozrywki, wsparcia 

i znajomości. Dzieją się tam jednak rzeczy 

niebezpieczne. W sieci jest mnóstwo materiałów 

zawierających wulgarne, poniżające, pełne 

przemocy fizycznej i słownej przekazy. Żyjemy          

w czasach, gdy świat realny z wirtualnym się 

przenikają. Czy to dobrze czy źle…?  

 
na podstawie wywiadu z Dr hab. Iwoną Chmura-Rutkowską 

 
 

W tym numerze: 
 

 Powrót do szkoły 
 Październik miesiącem 

bibliotek szkolnych 

 Dzień Edukacji 

Narodowej 

 Recenzje książek 

 Tradycje 1 listopada 

 Ciekawostki ze świata  

 Ogłoszenia różne 

 Krzyżówka 

 Rebus 

 Kalendarium 

 Kącik matematyczny  

 Bądź bezpieczny 

 Ważne dla ósmoklasisty 

 Nic o Nas bez Nas 

 

 

 

Rok 2020, Nr 3                                                          Październik/Listopad 

W tym numerze: 

 

 Szkoła podczas 

pandemii  

 Przyroda odpoczywa 

 Plusy i minusy zdalnego 

nauczania 

 Recenzje książek 

 Nasze sukcesy 

 Ogłoszenia różne 

 Krzyżówka 

 Rebus 

 Kalendarium 

 Humor  

 Nic o nas bez nas 

 

 

*** 

 

Nauka zdalna ma swoje plusy i minusy. Plusami jest możliwość wyspania się - nie trzeba 

wstawać rano do szkoły, choć bywały dni kiedy mieliśmy jakieś e-lekcje wcześnie rano, np. 

na platformie Discord czy Meeting. Dzięki nauce zdalnej mogłem zdobyć lepsze oceny 

z fizyki, chemii oraz niemieckiego, co bardzo mi się spodobało. Minusem pracy przed 

komputerem jest przeważnie brak możliwości tłumaczenia tematów przez nauczycieli. 

Zdarzało  się, że nie miałem ani jednej lekcji on-line z danego przedmiotu. Drugim minusem 

jest brak kontaktu z rówieśnikami - kolegami, koleżankami. Rozmawianie przez kanały 

głosowe to nie to samo, co rozmowa w szkole na korytarzu, czy w ławce na przerwie. Wiele 

z nas miało żal dotyczący sposobu zadawania prac. Często było ich bardzo dużo, 

a w przypadku niektórych przedmiotów odczuliśmy ich nadmiar, szczególnie pod koniec 

maja i na początku czerwca. Zdecydowanie wolę nauczanie stacjonarne.  

Uczeń 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października 

Dzień Edukacji Narodowej 
 

Wszystkim pracownikom naszej szkoły 

składamy najserdeczniejsze życzenia, 

po stokroć zdrowia, niewyczerpanych sił 

i energii tak potrzebnej 

do kształcenia nowych pokoleń, 

aby przyszłość każdego z nas 

była jak najlepsza. 

 

Zespół redakcyjny 

 

Czekamy na ciekawe fotografie 
 

Prace konkursowe zostaną umieszczone  

na wystawie w szkole.  

Termin wysyłania zdjęć – do 12 października 2020r. 

 

 
 
 
Od 17 lat na całym świecie październik obchodzony jest jako  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Celem 

akcji jest zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek   w życiu szkoły.  W tym roku  będziemy świętować pod hasłem: 

„Z książką Ci do twarzy”. 
Z tej okazji biblioteka szkolna ogłasza konkursy: 
- konkurs biblioteczno-fotograficzny „Bookshelf tour”, 
- konkurs na najciekawszą recenzję przeczytanej książki. 

Zapraszamy do udziału w konkursach! 
Do zobaczenia w naszej bibliotece! 

Nauczyciele bibliotekarze 

 

 

Październik miesiącem bibliotek szkolnych  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kącik Moli Książkowych 
recenzje ciekawych książek  

Silver. Trzecia księga snów 

Kerstin Gier 

Wielki finał Trylogii Snów!  

Są na świecie ludzie, którzy mają dostęp do snów.              

Z  marzeń sennych można się bardzo wiele dowiedzieć - 

pogrzebać w świadomości i podświadomości. Można 

też popchnąć śniącego do czynów, których nigdy nie 

dopuściłby się na jawie...    Główna bohaterka serii, Liv 

Silver, ma same kłopoty. Jej antagonista Arthur rośnie 

w siłę, blogerka Secrecy wie coraz więcej, a groźna 

Anabel znów pojawia się na sennych korytarzach. Liv 

musi połączyć siły z przyjaciółmi, żeby chronić siebie         

i bliskich przed niebezpieczeństwem, które czyha na 

jawie i we śnie. 

 

Dziennik. Wyprawa 1907  
Kiafas Giorgios 
Nowa przygoda dla fanów "Dziennika 29". 
Nikt do końca nie wierzył w jego istnienie. Marynarze 
nie chcieli nawet wymawiać tej nazwy. Legendarny 
dziennik pokładowy z wyprawy morskiej z 1907 roku 
owiany był tajemnicą… aż do dziś. Rozrzucone po całym 
świecie zaginione strony zostały odnalezione 
i połączone w całość. Potwory z głębin, mroczne sny 
i koszmary, wiadomości z innych wymiarów. Nadszedł 
czas, aby odkryć, jaki sekret skrywa ten owiany 
mroczną sławą dziennik… 
"Dziennik. Wyprawa 1907" to interaktywna gra 
książkowa. Krok po kroku czytelnik zagłębia się 
szczegóły tajemniczej podróży, rozwiązując 
jednocześnie kolejne zagadki i łamigłówki. 
Niecodzienne połączenie gry z książką sprawia, że 
trudno oderwać się od tej niesamowitej historii, która 
rzuca wyzwanie, wciąga i trzyma w napięciu aż do 
finałowej zagadki. 

Recenzje ze strony: lubimyczytac.pl 

 

 

Przewoźnik  
Claire McFall 

          Poruszająca historia  
miłości, która stawia opór śmierci. Dylan przeżyła 
straszliwy wypadek pociągu. Ale czy na pewno? 
Ponury krajobraz wokół niej to nie Szkocja, lecz 
pustkowie, po którym krążą zjawy w poszukiwaniu 
ludzkich dusz. Czekający na nią nieznajomy nie jest 
zwykłym chłopcem. Tristan jest przewoźnikiem. Ma 
bezpieczne przetransportować jej duszę w zaświaty – 
zadanie, które wykonywał już wielokrotnie. Tym razem 
jest jednak inaczej. 
   Rozdarta pomiędzy miłością i przeznaczeniem, Dylan 
zdaje sobie sprawę, że nie może ani opuścić Tristana, 
ani z nim zostać. Jej duszę schwyciłyby w końcu zmory. 
Byłaby stracona na wieki.Czy prawdziwa miłość może 
pokonać śmierć? 
   Pierwsza część młodzieżowej trylogii Claire McFall 
została wydawniczą sensacją w Chinach, gdzie 
sprzedano ponad 2 miliony egzemplarzy książki! Jej 
zawrotna popularność przyczyniła się do tego, że 
wkrótce powieść zostanie zekranizowana. 
 
2012. Katastrofizm i koniec czasów  
Riccardo Cascioli, Antonio Gaspari 
Motyw końca świata od starożytności fascynował ludzi. 
Dzisiaj obsesja końca świata stała się masowym 
zjawiskiem z systematyczną edukacją w zakresie 
rozpoznawania grożących klęsk. Globalne ocieplenie, 
wybuchy wulkanów, trzęsienia ziemi, klęski ekologiczne 
rozmaitego rodzaju, kryzys ekonomiczny, zapaść 
rynków finansowych, a do tego można dołożyć filmy, 
powieści, książki publicystyczne – wszystko skupia się 
na ostatecznej katastrofie. 
W obliczu tej sytuacji nie jest sprawą fundamentalną 
zajęcie stanowiska za albo przeciw, jak gdyby chodziło 
o wybór, której drużynie piłkarskiej będziemy 
kibicować. Chodzi natomiast o konfrontację                        
z rzeczywistością, o zbadanie sprawy ze wszystkich 
stron, o sprawdzenie wiarygodności wykładni                      
i przewidywań po to, aby zrozumieć, czy te lęki mają 
jakieś uzasadnienie, czy apokalipsa w ogóle jest blisko, 
niezależnie od daty. 
Ideologia końca świata nie zrodziła się dzisiaj. Autorzy 
książki wychodzą od minionych przepowiedni końca, by 
potem zmierzyć się z tematem roku 2012                             
i towarzyszącym mu katastrofizmem. Śledzą „wielkie 
trwogi” przewijające się przez naszą epokę, by wreszcie 
sprawdzić, czy rozsiewaniem lęku przed końcem świata 
nie są zainteresowane jakieś podmioty chcące czerpać 
z tego polityczne lub ekonomiczne korzyści. Odkrycia, 
które czekają nas w tej podróży, zaskoczą zapewne 
bardziej niż proroctwa Majów.  

 

 

"Dom, gdzie znajduje się książka jest przybytkiem słońca." 
Kornel Makuszyński  

https://lubimyczytac.pl/autor/32933/kerstin-gier
https://lubimyczytac.pl/autor/186710/kiafas-giorgios
https://lubimyczytac.pl/autor/56316/riccardo-cascioli
https://lubimyczytac.pl/autor/56317/antonio-gaspari


W HISZPANII stare hiszpańskie cmentarze 1 listopada pełne są starszych osób ubranych na czarno. Jeżeli 

popatrzysz na nie z bliska, zauważysz, że wyglądają one inaczej niż te, które znamy z Polski. Tam często 

można spotkać nagrobki, wielkie panteony i rodzinne grobowce. Hiszpanie składają na nich kwiaty, 

modlą się za dusze zmarłych i zapalają… elektryczne lampki. W tym czasie popularnymi słodyczami są 

kości świętego (huesos de santo). Są to białe, marcepanowe rurki nadziewane masą z żółtek i cukru. 

Wyglądem przypominają fragment piszczeli i niektórych może to odrzucać, ale zupełnie niepotrzebnie. 

Kości świętego są przepyszne! 

 

Jak wspomina się zmarłych w innych krajach? 
Święto Wszystkich Świętych obchodzone jest nie tylko w krajach chrześcijańskich, ale we wszystkich 

zakątkach świata. W Polsce święto kojarzy nam się z zadumą, refleksją nad śmiercią i wspomnieniami                 

o tych którzy odeszli. Są jednak takie kraje na świecie, gdzie odwiedzający swoich bliskich grają przy 

grobach w kości lub palą ogniska. 

W POLSCE 1 listopada to jedno z najważniejszych świąt o bardzo wyjątkowych charakterze. W tym 
dniu ludzie odwiedzają groby swoich bliskich, podróżują po całym kraju. Na znak pamięci zapalamy 
znicze i świeczki na nagrobkach oraz składamy kolorowe wiązanki. Jest to czas w którym oddajemy 
się zadumie i refleksji nad śmiercią. To szczególny czas dla każdego człowieka… 

 

W USA obchodzi się All Hallows Eve (Wieczór Wszystkich Świętych), znany nam pod nazwą Halloween. 

Zwyczaj ten pochodzi od Celtów i został przeniesiony przez emigrantów z Irlandii do Ameryki. 

Głównym jego symbolem jest wydrążona dynia, w której środku pali się mała świeczka. Tego dnia 

dzieci i młodzież przebierają się w maski i kostiumy potworów, kościotrupów, wampirów i czarownic 

oraz chodzą po domach z pytaniem „cukierek albo psikus?” (Trick or Treat).  

W Meksyku atmosferę tego święta czuć zarówno przed, jak i po 1 listopada. W trakcie Dia de los 
Muertos cały kraj łączy się z tymi, którzy już odeszli. To święto jest podzielone na dwie części. 
Pierwsza z nich odbywa się 31 października i jest poświęcona zmarłym dzieciom, których nazywa się 
aniołkami, a druga 1 i 2 listopada dotyczy dorosłych. Meksykanie wspominają swoich bliskich 
z niezwykłą radością, o czym świadczą np. udekorowane kwiatami cmentarze czy specjalnie na tę 
okazję posprzątane domy (przecież zmarli mogą odwiedzić swoje rodzinne strony). Często budowane 
są powitalne ołtarze, na których stawia się zdjęcie zmarłego, kwiaty, jedzenie i pali kadzidła, 
a na grobach dzieci kładzie się zabawki. Wokół grobów rozkłada się stoły i krzesła, przygotowuje się 
tortille, a za duszę zmarłych wypija się znaczne ilości tequili. 

JAPONIA – O-bon. W zależności od regionu święto O-bon, które ma już ponad 500 lat tradycji, 

przypada w połowie lipca lub sierpnia. Wtedy, według wiary Japończyków dusze zmarłych wracają 

na Ziemię, a aby ułatwić im trafienie do domów, ustawia się latarnie tzw. mukaebi, czyli „ognie 

powitalne”. W miastach i dzielnicach odbywają się lokalne festiwale, które łączy się z tradycyjnymi 

tańcami – bon-odori, a pod jego koniec, na rzeki puszcza się lampiony (tōrō-nagashi), aby zaprowadziły 

one dusze zmarłych z powrotem do ich krainy. 

  

  

  

 

 

FRANCJA - La Toussaint – tak we Francji nazywa się Wszystkich Świętych. Podobnie jak my, 

Francuzi odwiedzają groby bliskich, kładą kwiaty, ale nie zapalają zniczy. Tego dnia tłumy 

odwiedzających można spotkać na słynnym cmentarzu Pere-Lachaise, m.in. przy grobach Jima 

Morrisona, czy Fryderyka Chopina. 

 

1 listopada na świecie  

Jak widać, niektóre zwyczaje są unikalne i bardzo oryginale. W każdej tradycji Dzień Wszystkich 
Świętych obchodzony jest na różne sposoby. W każdej kulturze czczone są zwyczaje panujące 

od wieków, często mające głębokie uzasadnienie, ale tak naprawdę najważniejsza jest                         
pamięć o zmarłych w nas samych.  

Źródła: https://curlytrips.com/pl/dzien-wszystkich-swietych-na-swiecie/ 

javascript:void(0);
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https://curlytrips.com/pl/dzien-wszystkich-swietych-na-swiecie/


 

 

Porcja świeżych i nowych ciekawostek/informacji na temat świata czeka na Ciebie tutaj! Zapraszamy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1. Posiadanie kota może zmniejszyć ryzyko ataku serca oraz zawału o ponad 30%. 

2. We Włoszech istnieje fontanna, która leje darmowe wino, 24 godziny na dobę i 7 dni 

w tygodniu. 

3. Pewien hiszpański youtuber został skazany na 15 miesięcy więzienia i musi zapłacić 22 tys. 

dolarów odszkodowania, po tym jak dał bezdomnemu Oreo wypełnione pastą do zębów jako 

prank. 

4. Badania wykazały, że im szczęśliwszy jesteś, tym mniej potrzebujesz snu. 

5. Jeśli ktoś wyraża opinię na temat, o którym nic nie wie to jest ultrakrepidarianem. 

6. Najcichszy pokój na świecie znajduje się w siedzibie Microsoftu w stanie Waszyngton. 

7. Stany Zjednoczone nie posiadają języka urzędowego. 

8. IPhone, książki o Harry’m Potterze i Kostka Rubika to 3 najlepiej sprzedające się produkty 

w historii ludzkości. 

9. Kiedyś litera Z została usunięta z alfabetu łacińskiego na 200 lat. 
 

 Źródła: profil Instagramowy ,,faktycodziennie7,, oraz strona internetowa ,,fajnepodroze.pl,, - 100 mało znanych ciekawostek  

 

Ciekawostki ze świata  
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Różne różności  

3.   Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu 

zaprasza po wakacjach na cykl nowych zajęć.  

Wpadajcie na zajęcia do WM Na zajęcia nie obowiązują 

zapisy, jednak ze względu na aktualne obostrzenia, na 

obiekcie może być max. 8 osób. Wymiennikownia jest 

otwarta w godzinach 15:00 - 20:00. Każdy nowy 

uczestnik jest zobowiązany do doniesienie karty 

uczestnika oraz wypełnienia oświadczenia o stanie 

zdrowia. Można do nich zadzwonić  i dowiedzieć się o 

szczegółach : ) 

Wymiennikownia działa w Chyloni od 2014 roku. 

Tworzona jest z udziałem młodzieży i młodych 

dorosłych. Są za nią współodpowiedzialni bo to ich 

miejsce na mapie Chyloni.  Adres strony:   

https://wymiennikownia.org/ 
 

4. Program „Strażnicy energii”, współtworzony przez 

miasto i firmę Dalkia Polska, doskonale wpisuje się 

w walkę z globalnym ociepleniem. Uczniowie dziesięciu 

gdyńskich podstawówek nauczyli się oszczędzać energię 

i dzięki temu „zarobili” dla swoich placówek ponad 56 

tys. złotych.  

W dniu 24 września została rozstrzygnięta kolejna 

edycja programu „Strażnicy energii”.  

      Liderem programu w roku szkolnym 2019-2020 

okazali się „Strażnicy energii” ze Szkoły Podstawowej nr 

39, przy ulicy Unruga w Gdyni, którzy „zarobili" 15 245 

złotych. 

      Na drugim miejscu znaleźli się uczniowie Szkoły 

Podstawowej nr 40, z kwotą 11 361 złotych, a na 

trzecim - młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 8 przy ulicy 

Orłowskiej - 8 195 złotych.  

 

 

 

 

5. Nasi uczniowie z klas 6, 7 i 8 biorą udział w Wielkim 

Maratonie Czytelniczym. Od września 2020 r. do marca 

2021 roku uczniowie szkół podstawowych, muszą 

przeczytać wskazane książki. Następnie piszą test 

konkursowy, składający się z zadań różnej konstrukcji 

(pytania zamknięte jedno - i wielokrotnego wyboru, 

zadania typu prawda-fałsz, rozsypanki wyrazowe, 

zadania otwarte). Zdobywcy największej ilości punktów 

w testach zdobywają odpowiednio tytuł Laureata, 

Finalisty i Wyróżnionego.  

 

 

1. Gdynia Rodzinna po wakacjach zaprasza do wielu 

ciekawych inicjatyw. Niektóre zachęcają do aktywności 

plastycznych, inne zachęcają do poszukiwania wiedzy, 

albo przekazują wiedzę  w sposób nietypowy.  

To także często inspiracja do własnych poszukiwań 

i worzenia domowych kreatywnych pomysłów. 

Adres strony Gdynia Rodzinna: 

http://www.gdyniarodzinna.pl/ 

Przedstawiamy Wam kilka propozycji: 

 Zostań detektywem.  Rodzinne warsztaty 

genealogiczne  

– impreza dla całych rodzin.  

Zajęcia odbywać się będą  

w Muzeum Emigracji  

w Gdyni przy ul. Polskiej 1. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: 

genealogia@muzeumemigracji.pl  

 III Festiwal Literatury Dziecięcej "Koci Łapci" 

 
który odbędzie się w dniach 3-11 października 2020 

roku. 

 4-11 PAŹDZIERNIKA 2020 r. w Muzeum Miasta 

Gdyni między 4 a 11 października przygotowaliśmy 

specjalnie dla Was niewielką ekspozycję pamiątek 

i znalezisk, które pochodzą z Góry Św. Mikołaja, 

a stanowią zbiory  Muzeum. Wpadnijcie i zobaczcie 

co odnaleziono do tej pory w tym magicznym 

miejscu. 

 Gdyński Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo"

  
mówimy. Ogród zaprasza serdecznie na lekcje 

przyrody w terenie zarówno grupy szkolne, grupy 

z edukacji domowej jak i grupy sąsiedzkie. W ofercie 

płatne i bezpłatne zajęcia oraz warsztaty. 

Jesienią przyroda zachwyca! Warto wiedzieć, że ogród 

jest w pełni dostosowany dla wszystkich. 

2.  Park Centralny – nowe miejsce wypoczynku i rekreacji 

w samym sercu Gdyni. Dla tych, którzy aktywnie chcą 

spędzać czas powstała nowa, zielona przestrzeń, 

w której każdy znajdzie miejsce dla siebie, 

a szczególnie dobrze poczują się miłośnicy aktywnego 

wypoczynku. Na 1,5-hektarowym terenie pojawiły się 

m.in. nowe drzewa i krzewy, mała architektura, linowy 

plac zabaw, skatepark dla początkujących, siłownia 

oraz ścieżki dla biegaczy i wrotkarzy. 

 

Zapraszamy Was serdecznie 

na tegoroczna edycję 

Festiwalu Literatury Dziecięcej 

Koci Łapci, 

w Nadleśnictwie Gdańsk to 

przepiękna leśna przestrzeń 

w samym środku miasta. Kto 

nie był niech się wybierze, 

a  kto  był  ten   wie,   o   czym  

Gratulujemy wszystkim uczniom 

a szczególnie p. Bożenie Grabowskiej  

(nauczyciel biologii), która była bardzo 

aktywnym koordynatorem akcji. 

 

https://wymiennikownia.org/
http://www.gdyniarodzinna.pl/
mailto:genealogia@muzeumemigracji.pl


Poziomo: 

3. Na widok Małego Księcia krzyknął: „Oto poddany”. 

5. Mały Książę i pilot znaleźli ją na pustyni. 

6. Mały Książę na nie, nie odpowiadał. 

9. Mały Książę go czyścił, bo nigdy nic nie wiadomo. 

12. „Stworzenie więzów” według lisa to ...  

13. Mieszkał w skrzynce. 

14. Co dorośli widzieli w rysunku węża trawiącego 

słonia? 

15. Chciał zapomnieć, że się wstydzi. 

 

 

Pionowo: 

1. Kaszlała, aby wzbudzić w Małym Księciu wyrzuty 

sumienia. 

2. Został oswojony przez Małego Księcia. 

4. Na niej pilot musiał przymusowo lądować. 

7. Z tego kraju pochodził astronom, który odkrył B-612. 

8. Tyle lat minęło od spotkania pilota z Małym Księciem. 

10. Była siódmą planetą, na którą udał się Mały Książę. 

11. Są zakochani w liczbach i wielu rzeczy nie 

rozumieją. 

13. Kiedy wyrośnie, nie da się go usunąć z planety 

Małego Księcia. 

14. Roża miała je cztery. 

 

Krzyżówka 

Mały książę - Antoine de Saint – Exupery 
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Trochę rozrywki 
 



 

  

 

 

 

 

 

Tutaj wpisz rozwiązanie:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

  Znajdziesz tu zagadki, quizy oraz ciekawostki ze świata matematyki!  

1. Zagadka Halloweenowa 
Rozwiąż poniższą zagadkę oraz odpowiedź zachowaj* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Zagadka na logikę 
Rozwiąż zadanie, a odpowiedź zachowaj* 

 

Minutowa wskazówka zegara obróciła się o 60’.  

O jaki kąt obróciła się w tym samym czasie wskazówka godzinowa? 

 

3. Podchwytliwe pytanie 
         Odpowiedz na pytanie, UWAGA to pytanie jest podchwytliwe, więc kilkukrotnie sprawdź swoją 

odpowiedź!  

Rozwiązanie zachowaj* 

Adam w szkole miał wypisać numery sal od 1 do 100.  

Ile razy Adam napisze cyfrę 8? 

 

 

*odpowiedzi zostaną opublikowane wraz z kolejnym numerem gazetki szkolnej 

Kącik matematyczny  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Ogranicz ryzyko zarażenia 

KORONAWIRUSEM  



 
 

 

 

Ten rok jest dla Was wyjątkowy. Postaramy się w naszej gazetce trochę Was wspierać. Mało masz czasu na 

naukę, a materiału nie ubywa? Oto krótka instrukcja, jak uczyć się szybko i efektywnie. Jesteś wzrokowcem, słuchowcem 

czy kinestetykiem?  

Typ pierwszy - wzrokowcy zapamiętują najwięcej, czytając lub oglądając obrazki. Słuchowcy po wyjściu z lekcji są 

w stanie spokojnie zacytować nauczyciela. Kinestetycy uczą się przez doświadczenie, a największe skupienie osiągają, 

ruszając pod stołem nogami lub ołówkiem. Najlepsze rezultaty osiągasz, kiedy krzyżujesz metody nauki 

charakterystyczne dla poszczególnych typów i dostarczasz swojemu mózgowi rożnych wrażeń. Jak to zrobić? Spróbuj 

zastosować się do poniższej instrukcji.  

1. Przygotuj przestrzeń do nauki - Postaraj się znaleźć przestrzeń, w której Twojej uwagi nie rozproszy ani ciekawa 

wiadomość w mediach społecznościowych, ani ulubiony serial, ani lodówka pełna smakołyków.  

2. Nagrywaj i odsłuchuj - Odsłuchując, staraj się skupić na treści nagrania, a nie na swoim głosie. Dzięki tej metodzie 

łączysz dwa rodzaje przyswajania wiedzy. Z jednej strony czytasz tekst (wzrokowe przyswajanie treści), a z drugiej: 

później słuchasz tego, co przeczytałeś (słuchowcy). Dzięki temu zapamiętasz więcej, niż gdybyś robił tylko jedną 

z tych rzeczy.  

3. Spisz to, co zapamiętałeś - Skup się na tym, co pamiętasz, oraz na tym, aby Twoje notatki były jak najbardziej 

szczegółowe.  

4. Uporządkuj notatki - zrób wszystko, żeby notatki były jak najbardziej uporządkowane, logiczne i przejrzyste – tu 

bardzo, ale to bardzo przydaje się umiejętność tworzenia notatek graficznych – sketchnotingu.  

5. Powtarzaj.  

6. Spisz wszystko z pamięci.  

7. Ucz innych  
Przedruk z „Polityki” – 3 października 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne dla ósmoklasistów   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GazetkaNetka.pl po okresie zdalnej nauki 

wznawia swoją działalność.  Chcemy w dalszym ciągu 

dzielić się naszymi bolączkami, rozterkami                                

i wątpliwościami oraz naszymi marzeniami. Oprócz 

zwykłych artykułów planujemy przekazywać Wam 

felietony, wywiady, recenzje i odrobinę rozrywki. 

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 

Nic o Nas bez Nas 
 

Redakcja: 

Julia Koszałka – uczennica kl. 8a 

Michał Kleinszmidt – uczeń kl. 8e 

Jakub Sąpor – uczeń kl. 8b 

Opiekun Artystyczny i skład: 

Jolanta Jarzembińska  

nauczyciel bibliotekarz SP 40  

Mam nadzieję, że znajdą się wśród Was 

chętni do pomocy w opracowywaniu 

ciekawych materiałów, które będziemy 

zamieszczać na łamach GazetkiNetki.pl.  

Zapraszamy do współpracy!!!  

KONTAKT jola.jarzembinska@gmail.com 

 

 

 

Redakcja GazetkiNetki.pl 

 

Możecie nas znaleźć na 

stronie szkoły 

http://www.sp40gdynia.pl/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.pinterest.de/pi

n/ 

Dobre słowa na nowy rok szkolny 

 


