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Jak lepiej zapamiętywać?
Poznaj czym są
mnemotechniki i bądź
mistrzem pamięci!

Wakacje wspomina klasa III f.
A Wy jak spędziliście wolny
czas?

Maks 
i Dominik
zapraszają na
mecze Lechii
Gdańsk

Chcesz dowiedzieć się kilku
ciekawostek związanych z
pogodą? Śmiało zaglądaj do
naszej gazetki.

Bartek poleca
grę
komputerową

MI

Pasowanie uczniów klas
pierwszych Szkoły
Podstawowej nr 86
W październiku obchodzimy
Święto Edukacji Narodowej

MI
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA - klasa III f.

www.flickr.com

Oliwia Mazur: Na
wakacje pojechałam z
rodzicami i z bratem do
Zatoru, gdzie
spędziliśmy cały dzień
w Energylandii.
Następnie udaliśmy się
do Bukowiny
Tatrzańskiej. Tam
spędziliśmy miło czas
na basenach "Termy
Bania" i przeżyliśmy
fajną przygodę na
spływie Dunajcem.
Potem byliśmy w
Rzeszowie u wujka i
cioci na wsi,

gdzie łowiliśmy ryby i
bawiliśmy się z
wiejskimi zwierzętami.
Uważam, że moje
wakacje były udane.

Maciej Żynda: Na
początku wakacji
razem z rodzicami i z
siostrą pojechaliśmy na
Mazury, do wsi Sąpy
nad jeziorem Jeziorak.
Niestety, mieliśmy
brzydką pogodę,
prawie ciągle padał
deszcz. Pewnego
wieczoru zrobiliśmy
ognisko, wujek grał na
gitarze i wszyscy
śpiewaliśmy piosenki.
Ja też grałem na
gitarze i bardzo mi się
to podobało. Byłem też
u babci i dziadka.
Chodziłem z siostrą i
kuzynką nad jezioro i
na najlepsze lody na
świecie. Pychota!!!

Mateusz Banasik: W
czasie wakacji byłe z
całą rodziną na greckiej
wyspie. Podróż
samolotem trwała tylko
dwie i pół godziny.
Symbolem wyspy jest
ogromny żółw Caretta
karetta. Udało mi się
zobaczyć go podczas
wycieczki statkiem. Na
pamiątkę kupiłem
pluszowego żółwia. Na
Zakynthos najbardziej
podpałami się wysepka

w kształcie żółwia,
piękne plaże i ciepłe,
turkusowe morze. To
była moja wielka
grecka przygoda.
Byłem także w Tropical
Island. Tam zachwyciły
mnie: rwąca rzeka i
egzotyczne ptaki. To
były najlepsze wakacje
w moim życiu.

www.flickr.com

Emilia Sadkowska:
Moje wakacje były
udane. Byłam nad
jeziorem Karsińskim z
rodzicami. Poznałam
tam dużo koleżanek i
kolegów. Pływałam
rowerem wodnym,
jeździłam też rowerem
drogowym. Byłam
także

na Martwej Wiśle na
bitwie morskiej. Byłam
na festiwalu teatrów
ulicznych „Feta”
Najbardziej podobało
mi się przedstawienie
teatru „Zmysły”. Przez
dwa tygodnie przez
okres wakacji
chodziłam na
półkolonie harcerskie

w naszej szkole. Na
koniec wakacji
odwiedziłam babcię i
dziadka.

www.flickr.com

www.flickr.com
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Nauka w naszej szkole nie jest nudna!!!

Witamy w nowym roku
szkolnym! Czy szkoła
ciągle jeszcze kojarzy
się Wam z nudnym
siedzeniem nad
książkami?? To
ogromny błąd!! W
czasie trwania nauki w
naszej szkole można
znaleźć wiele atrakcji,
które zmienią Wasze
spojrzenie na
edukację. Nasza
placówka zakupiła
kocki Lego, które
klasom I - III przyniosą
zdecydowanie
większą radość z
nauki matematyki.
Planowane są również
międzynarodowe
projekty edukacyjne
dotyczące różnych
dziedzin. Liczne
wyjścia i wycieczki

zapewniają
niesamowite wrażenia
i ogrom nowych
wiadomości
zdobywanych podczas
edukacji w drodze.
Nasi nauczyciele
przygotowali mnóstwo
zajęć dodatkowych, w
czasie których
będziecie mogli
rozwijać swoje pasje,
talenty i umiejętności.
Mały i duży samorząd
szkolny na pewno
zadba o Wasze
potrzeby. W tym roku
szkolnym BĘDZIE SIĘ
DZIAŁO!!! Jeśli
braliście udział w
jakimś ciekawym
wydarzeniu w naszej
szkole i chcecie je
opisać, zapraszamy
Was do nadsyłania

maili na nasz
redakcyjny adres.
Tymczasem życzymy
Wam dużo radości,
optymizmu, przyrostu
wiedzy i pozytywnych
chwil w tym nowym
roku szkolnym.
Redakcja

flickr.com

www.fickr.com
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                                        Ciekawostki pogodowe.

www.flickr.com

Pory roku, a z nimi pogoda za oknem się zmienia. Ma to wpływ na nasze
codzienne życie. Gdy jest zimno musimy ubierać się cieplej, gdy pada
deszcz - nie możemy zapomnieć o parasolu. W związku z tym dobrze
byłoby dowiedzieć się więcej o zjawiskach atmosferycznych.
Dlaczego pada deszcz?
Pod wpływem słońca woda odparowuje z powierzchni oceanów, mórz,
jezior, rzek i innych zbiorników wodnych (z kałuż oczywiście też!!) i kieruje
się w górę. W zimnych warstwach atmosfery zamienia się w chmury. Z
chmur pada deszcz lub śnieg. Proces ten nazywa się cyrkulacją wody w
przyrodzie.
Dlaczego wieje wiatr?
Wiatr to efekt działania Słońca. Kiedy pojawia się ono nad horyzontem,
temperatura powietrza wzrasta. Powietrze unosi się i zaczyna się
przemieszczać. W ten sposób powstaje wiatr. 
Dlaczego na niebie pojawiają się błyskawice?
W chmurach gromadzi się energia, która koncentruje się w kroplach wody i
kryształkach lodu. Chmury stają się ogromnymi "akumulatorami", które od
czasu do czasu muszą się rozładować, kierując swoją energię w ziemię.
Powstają wyładowania atmosferyczne, którym towarzyszą błyskawice.
Ponieważ światło porusza się szybciej niż dźwięk, łoskot grzmotu słyszymy
kilka sekund po tym, gdy zobaczymy błyskawicę. 

Co to jest tornado?
Tornado jest nazywane również trąbą powietrzną. Jest to ogromna wichura,
która powstaje w chmurach burzowych. Wirujące powietrze przyjmuje
postać leja, który węższym końcem dotyka ziemi. Przemieszcza się bardzo
szybko (około 50 - 100 km/h). Trąba powietrzna wciąga wszystko, co
znajdzie na swojej drodze. 
Ciekawostka o tęczy.
Tęcza w rzeczywistości ma kształt okręgu. Można się o tym przekonać
lecąc samolotem na dużej wysokości.
Dlaczego górskie szczyty pokrywa śnieg?
Im wyżej wejdziemy zdobywające kolejne górskie szczyty, tym będzie
zimniej. Na wysokości 2 - 5 kilometrów, w zależności od strefy klimatycznej,
często są zwieje i pada śnieg. 

Pamiętaj!

Człowiek sądzi, że jest najważniejszą z istot żyjących na Ziemi. Przyroda
jest jednak silniejsza od człowieka i czasem przypomina mu, że wobec
żywiołów jest on całkowicie bezbronny.

Tekst opracowany na podstawie książki "Chcę wiedzieć dlaczego?".

.
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                                               MNEMOTECHNIKI

Miewasz czasem problemy z zapamiętaniem trudnych
wyrazów, dat, faktów lub innych elementów większej całości?
Nie tylko Tobie wydaje się, że wiedza ewidentnie nie chce
wejść do głowy. Wtedy śmiało można sięgnąć po opracowane
przez naukowców sposoby ucznia się. Bo uczyć też można się
nauczyć!!

Mnemotechniki to nazwa sposobów poprawiania ludzkiej
pamięci. 

Sama nazwa pochodzi z greki i oznacza "pamięć".
Mnemotechniki były stosowane już bardzo dawno temu.
Obecnie są na nowo opracowywane i stają się bardzo modną
metodą uczenia się.

Jeśli wiesz, jak wykorzystać mnemotechniki, będziesz miał
zdecydowanie mniej problemów z zapamiętaniem haseł, liczb,
kodów. Pamięć trzeba trenować, tak jak mięśnie. Im więcej
ćwiczysz, tym wszystko działa lepiej (uczysz się skuteczniej,
masz lepszą pamięć i koncentrację). 

Nasz mózg zbudowany jest z dwóch półkul. Każda z nich
odpowiada za coś innego. Prawa za funkcje artystyczne, lewa
za analityczne i krytyczne. Stymulowanie obu półkul zwiększa
wydajność naszego mózgu. 

Jedną z mnemotechnik są AKRONIMY. 
Metoda ta polega na stworzeniu nowego słowa z pierwszych
liter lub sylab wyrazów, które chcemy zapamiętać, np. z
pierwszych sylab nazw pór roku można stworzyć wyraz
wiozijela. Jeśli go zapamiętamy, żadna z nazw pór roku nam
nie umknie!

Kolejne metoda to WIERSZYKI.
Dzięki rymom i swoistemu rytmowi wiesza łatwiej zapamiętać
nam niektóre informacje. Pamiętacie wierszyk "Uje się nie
kreskuje! Kto uje kreskuje ten dostaje w szkole dwóje!".
Samodzielne wymyślanie takich rymowanek może być świetną
zabawą.

Ciekawym sposobem na zapamiętanie na przykład listy
zakupów jest SPACER W MYŚLACH.
Metoda ta polega na wyobrażeniu sobie np. swojego
mieszkania, w którym umieszczamy produkty, które mamy
kupić, np. Siedząc na swojej kanapie zajadasz gruszki i
popijasz je herbatą, która leży na stole. Obok herbaty jest
cytryna i miód. Gdy wstajesz z kanapy potykasz się o leżące
na ziemi papierowe ręczniki. Czy już wiesz, co należy kupić?

Zachęcamy Was do przetestowania mnemotechnik. Więcej
informacji na ich temat możecie znaleźć między innymi na
stronie: www.mnemotechnika.com.

www.flickr.com

flickr.com
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KONKURS MATEMATYCZNY - WYNIKI!

WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO  DLA KLAS 3

Dnia 26 września 2016w naszej szkole odbył się SZKOLNY KONKURS
MATEMATYCZNY. 
Adresowany był do uczniów klas trzecich.
Poziom konkursu był wysoki, pięcioro uczniów zdobyło maksymalną ilość
punktów i otrzymało tytuł: 

MISTRZA TABLICZKI MNOŻENIA:
Emilia Drejer -kl.3k
Maja Łukaszewska -kl.3j
Michał Kosatka-3i
Karolina Kowalik-3g
Marcin Kulawik – 3l

WICEMISTRZAMI TABLICZKI MNOŻENIA zostali:
Nikola Siminska-3k
Bartosz Zieliński-3l

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom!

Organizatorzy: Danuta Mroczek i Izabela Witkowska
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PASOWANIE KLAS PIERWSZYCH
JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 86

MI

mi

W sobotę, 
1 października 
w naszej szkole odbyła
się Uroczystość
Pasowania na
pełnoprawnych
członków społeczności
szkolnej uczniów klas
pierwszych. Na
uroczystość przybyła
dyrekcja szkoły - pan
dyrektor Grzegorz
Kryger, panie
wicedyrektorki - Lidia
Frankowska - Plichta,
Iwana Kołosza, Olga
Mardzińska, Ewa
Dębczak, ksiądz
proboszcz parafii p.w.
św. Judy Tadeusza
oraz nauczyciele
uczący w klasach
pierwszych.
Wraz ze swoimi
pociechami w
szkolnym święcie brały
udział rodziny
pierwszoklasistów.

Uroczystość
rozpoczęła się
wprowadzeniem na
salę gimnastyczną
uczniów klas
pierwszych.Przy
dźwiękach werbli dzieci
uroczyście
maszerowały wraz ze
swoimi
wychowawczyniami:
Klasa Ia z panią
Barbarą Szulz, klasa Ib
z panią Aliną Hajdel,
klasa Ic z panią Marią
Gotartowską i klasa Id
z panią Martą
Pakowską.
Jako pierwszy głos
zabrał pan Dyrektor
Grzegorz Kryger.
Powitał wszystkich
gości i życzył uczniom
sukcesów w szkole.
Następnie
wysłuchaliśmy słów
ksiądz proboszcza.

Po przemówieniach nastąpił uroczysty
akt ślubowania i pasowania na ucznia
Szkoły Podstawowej nr 86 w Gdańsku.

"Ślubuję być dobrym Polakiem,
Dbać o dobre imię swojej klasy i
szkoły.
Będę się uczyć, jak kochać ojczyznę,
Jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.
Będę się starać być dobrym uczniem,
swym zachowaniem i nauką
Sprawiać radość rodzicom i
nauczycielom".

m

m
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Pan dyrektor Grzegorz
Kryger i pani
wicedyrektor Ewa
Dębczak pasowali
uczniów kładąc na ich
ramionach duży
ołówek i wypowiadając
słowa: "Pasuję Cię na
ucznia Szkoły
Podstawowej nr 86 w
Gdańsku". Następnie
gratulowali każdemu.
Pierwszoklasiści, wspaniale
przygotowani do tej uroczystości
przez swoje wychowawczynie, z
wielką godnością i powagą
przeżywali całą uroczystość. 

Po pasowaniu nastąpiła
część artystyczna.
Jako pierwszy
zaprezentował się Chór
Szkolny, który
uświetniał swym
śpiewem całą
uroczystość.
Uczniowie klas
pierwszych wspólnie
recytowali wiersze i
śpiewali piosenki czym
wzbudzili niemały
zachwyt swoich
bliskich.
Na twarzach rodziców
malowała się duma i
wzruszenie.
Na zakończenie głos
zabrała pani Alicja
Ratajczak, mama
jednego z uczniów
dziękując za
przygotowanie dzieci
do uroczystości
pasowania i  życząc
dzieciom sukcesów.
Przy dźwiękach
piosenki  śpiewanej

przez Chór uczniowie
opuścili salę
przechodząc przez
symboliczne bramy
szkolnych umiejętności
a na pamiątkę
dzisiejszej
uroczystości zasadzili
przed szkołą drzewko,
które będzie rosło wraz
z nimi.

MI.

m

m
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KALENDARIUM
PAŹDZIERNIK

.

m

m

Dzień  Nauczyciela

Światowy Dzień Nauczyciela to potoczna nazwa Święta Oświaty i
Szkolnictwa Wyższego które zostało ustanowione 27.10.1972r. Obchodzony
Dzień Nauczyciela wypada 14.10.2016r a jest to w piątek. Dzień
Nauczyciela  jest to pierwsze wyczekiwane święto w roku szkolnym
,ponieważ jest to dzień WOLNY od zajęć w  szkole.  Składamy
Nauczycielom serdeczne życzenia.

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi:
- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki.
- Kto? Ja?!
- Brawo Jasiu, piątka!

Inne Ważne Święta:

7 października  Dzień Uśmiechu
Nie uśmiechajcie się za mocno bo wam mucha do buzi wleci

10 października Dzień Drzewa

11 października Dzień wychodzenia z szafy

14 października Światowy Dzień Jaja

Wolicie na miękko czy na twardo :-)

25 października Dzień Makaronu oraz Kundelka

Wiktoria Hercer i Marysia Konarzewska

www.openclipart.com

m

m
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KOMPUTER
MOJE HOBBY

.

.

NBA 2K17 to jedna z najbardziej popularnych serii gier sportowych. Przedstawia grę w koszykówkę.
Wyszła ona z pod skrzydła studia Visual Concepts, która ma w bibliotece kilka popularnych tytułów, a
sama gra zaś została wydana przez 2K Sports. Premiera gry miała miejsce dnia 20 września. Gra
wyszła na: Playstation 4, Xboxa One, Playstation 3, Xbox 360 oraz komputery osobiste. Na okładce
został przedstawiony 26-letni Paul George, obecnie grający dla Indiana Pacers jako niski skrzydłowy.
Nie zabrakło również "Legend Gold Edition" z Kobym Bryantem, niestety tylko dla graczy playstation 4 i
Xbox One. W grze nie zabrakło również trybu "MyCareer", w którym tworzymy własnego zawodnika, i
wzbijamy się na szczyt. W grze znajduje się ponad 20 drużyn w tym Chicago Bulls, Cleveland
Cavaliers, Miami Heat, Los Angeles Lakers czy Golden State Warriors.W każdej chwili można w razie
"zmęczenia" można zmienić zawodnika na innego, niestety słabszego, bo na mecz dostaje się
najlepszych zawodników. Cena: Pc - 160 zł, Ps3, X360 - 180 zł, PS4, XONE - 250 zł, Legend Edition
320 zł (są to średnie cen). Jest ona na 38 miejscu gier w 2016 roku.
Dozwolona jest dla dzieci od lat 3 więc nie ma w niej przemocy, wulgaryzmów, nagości, hazardu oraz
narkotyków i używek. Grą zainteresuje się każda osoba która lubi sporty, koszykówkę oraz lubi pograć.
W grę można grać w dwie osoby offline lub online, więc gra jest dobra dla osób które lubią zapraszać
znajomych. Podczas grania spotykamy się z muzyką (najwięcej "czarnego" rapu) oraz
najpopularniejszymi piosenkami tego roku, np. "summer dance 2016" czy "summer music", niestety nie
spotkamy się z polskimi piosenkami. W tej grze został dopracowany każdy element, widzowie, gracze,
komentarze. W NBA 2K17 zagramy na najpopularniejszych arenach (boiskach) na świecie.

Bartek Kulikowski

.

.
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NA SPORTOWO
KIBICUJEMY LECHII GDAŃSK

Lechia Gdańsk powstała w 1945 r.
Powołania spółki akcyjnej: 28.01.2009 r.
Barwy: biało-zielone
Adres: 80-560 Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii Gdańsk 1
Kontakt z klubem:
stadion: Stadion Energa Gdańsk, ul. Pokoleń Lechii
Gdańsk 1.
Najlepsze czasy Lechii Gdańsk
Najlepszym okresem Lechii były czasy 1956-1961
Najgorsze czasy Lechii 2012-2014
Lechia dostała się do pucharu polski z Legią Warszawą w
tym finale przegrała 5:0

Maks i Dominik VIc

m

m m

maks

maks maks
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