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W numerze wrześniowym
polecamy m.in. relacje z akcji
Narodowe Czytanie 2018,
Europejskiego Tygodnia
Sportu, Nocy Naukowców ...

PARTNER

Witamy w roku
szkolnym 2018/2019
"Nie tak ważne,
żeby człowiek
dużo wiedział,
ale żeby
dobrze wiedział,
nie żeby umiał
na pamięć,
a żeby
rozumiał,
nie żeby go
wszystko trochę
obchodziło, a
żeby go coś
naprawdę
bardzo
zajmowało."
Janusz Korczak

Uczymy się nie dla
szkoły, lecz dla życia.
Spotkanie z
burmistrzem,
Panem Michałem
Pasiecznym

W nowym roku
szkolnym życzę
Wam
wspaniałych
przeżyć,
które warto będzie
pamiętać.
Wielu ciekawych
aktywności, które
dają
radość i dobrą
zabawę.
Osiągania
sukcesów,
z których jest się
dumnym :)
Niech każdy z Was,

gdy zaczną się
kolejne
wakacje,
będzie
mógł powiedzieć:
„To był dla mnie
bardzo dobry rok
szkolny!”
Dorota Gadomska
Redaktor
"Kurierka z
rumskiej 10-tki"
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Nasze pasje
i talenty

TANIEC moja
MIŁOŚĆ
Rodzaje tańców
(popularne) :
- Breakdance
- Boogie
- Walc
- Rumba
- Fokstrot
- Polonez
Oto kilka
ciekawostek
o nich ...

Just

dance

Evviva l'arte ...
Long live the art
Pasje Magdy Kordowskiej

Gratulujemy talentu
RYSOWANIE /
SZTUKA
Rysowanie to
bardzo
popularne
hobby. Jest to
jedno z
najbardziej

popularnych
zainteresowań,
i coraz więcej
osób wybiera
zawody
związane
właśnie z
rysowaniem,

Pani Asia Grabowska

Zumba ... ah ta zumba

takie jak:
animator,
ilustrator
książek,
rysownik
komiksów,
architekt,

.

.

nauczyciel
plastyki . A
teraz czas na
ciekawostki o
sztuce ...
Magdalena
Kordowska

* Najstarsze malowidło
uwieczniające taniec pochodzi z
jaskini w Indiach, i ma ono ponad 9
tysięcy lat.
*W choreografii mogą znajdować
się również elementy akrobatyki.
*Pomimo tak bliskiej więzi, taniec
współczesny powstał jako
całkowicie inny taniec, różniący się
od baletu przede wszystkim tym, iż
mniej ważna jest technika i triki, w
przeciwieństwie do uczuć i emocji
tancerza. *Taniec współczesny jest
mieszaniną wielu tańców.
Weronika Klawikowska

Jeśli interesuje
cię rysowanie,
zapisz się na
kółko
plastyczne w
naszej szkole.
Jeśli w
przyszłości
planujesz
zostać
zawodowym

artystą,
aplikuj do szkoły
plastycznej.
Dziękuję za
uwagę,
Magdalena
Kordowska

Ciekawostki
o SZTUCE ...
Leonardo da
Vinci spędził 12
lat malując usta
Mona Lisy.
Pierwszy
ołówek został
wynaleziony w
Anglii, w 1565
roku.
Picasso potrafił

rysować zanim
nauczył się
chodzić.
Magdalena
Kordowska
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Coś dla ciała
i ducha ;)

Julia Semerling
o piłce nożnej
Cześć mam na
imię Julia.
Mam lat 11.
Chodzę do
klasy 5 w
Szkole
Podstawowej
nr 10.
Gram w piłkę
nożną od 5 lat.
.

.

.
Kącik książek
,, Magiczne
Drzewo”
Cykl książek
,,Magiczne
Drzewo” składa
się z ośmiu
części. Ósma
część dzieli się
na A, B i C.
Części:

- Drewniany
Pies - Kreda Berło - Bracia
- Połykacze
Książek - Para
- Czerwone
Krzesło Wędrówka Przemiana
Każda książka
opowiada

o przedmiocie,
który jest
zrobiony z
Magicznego
Drzewa. Te
przedmioty za
każdym razem
trafiają w ręce
dzieci. 26
sierpnia 2009
roku wyszedł

pierwszy tom z
Seri Magiczne
Drzewo.
Wyszedł
również film i
serial o tym
samym tytule.
Poleca
Martyna Hebel,
5c

.

Członkini klubu
Barca Bolszewo
Jeżdżę na
Mogę bronić na
treningi
bramce.
piłkarskie do
Posiadam:
klubu Barca
rękawice
Bolszewo.
bramkarskie,
Trenuję 2 dni w korki, czerwoną
tygodniu we
opaskę i piłkę.
wtorki i czwartki. Julia S.
Gram na
pozycji prawy napastnik
lub na ataku.

Julka o swojej
pasji-> KONIACH

Julia, 5c

,

1. Jazda konna,
jak i wszelkie
prace
wykonywane w
stajni zmniejsza
choroby serca.
2. Dzięki
kontaktom
zwierzęciem

oraz
przebywaniu na
powietrzu
poprawia się
nasze
samopoczucie.
Godzina jazdy
pomaga spalić
300-650 kcal.
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NARODOWE
CZYTANIE 2018

Klasa 3ag czytała
maluszkom...
Dnia 28.09. br.
odbyło się
podsumowanie
ogólnopolskiej
akcji "Narodowe
czytanie".
Akcja została
zainicjowana w
2012 roku.
,

.

Czytaliśmy w UM,
w parku i MOSiR
.

Spotkanie z Markiem Gerwatowskim
Głównym celem
akcji jest przede
wszystkim
popularyzacja
czytelnictwa
oraz
wzmocnienie
poczucia
i wierze w
niepodległość.

narodowej
tożsamości
poprzez kontakt
z największymi
dziełami polskiej
literatury.
Gościem
specjalnym

w naszej szkole
był
wiceburmistrz
Piotr Wittbrodt,
który czytał
fragmenty
"Przedwiośnia"

S.
Żeromskiego.
Następnie
uczniowie klas
8 przeczytali
fragmenty o
polskości,
wolności

Pani OLU
dziękujemy :)

.

.

.

.

P. Piotr Wittbrodt

.

10.10.2018r
uczniowie
naszej szkoły
wzięli udział w
Półfinale
Wojewódzkim
Rugby Tag w
Sopocie w
kategorii klas 4.
Zajęli wysokie

- 4 miejsce.
Wszyscy nasi
rugbiści dzielnie
walczyli do
ostatniej
sekundy
ostatniego
meczu.
GRATULACJE!

www.dziennikbaltycki.pl
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EUROPEJSKI TYDZIEŃ
SPORTU

TANIEC to
wolność, radość
Zumba – taniec
zainspirowany
połączeniem
elementów
tańców latynoamerykańskich
oraz elementów
fitness.TwórcaAlberto "Beto"
Pereza w
Kolumbii.

Marceli i "Bajka o
sennej nutce"
.

Pani Asia w akcji
ZUMBA
Z okazji
Europejskiego
Tygodnia Sportu
Pani Asia
Grabowska
opiekunka

SU zaprosiła
wszystkich na
pokaz ZUMBY.
Mało kto wie, że
Pani Asia jest
instruktorką
fitness z
długoletnim

stażem.
Wspólny taniec
zumby wprawił
uczestników w
dobry nastrój,
przybyła
energia i
rozluźnienie.

Serdecznie
dziękujemy
Pani Asi za
wspaniałą
inicjatywę!

GRUPA
Na miejscu
TEATRALNA
grupa została
BAMBO.
serdecznie
Pojechała do
przywitana. Po
Ośrodka
przebraniu się w
Szkolno CZARNOWychowawczgo BIAŁE stroje
nr 2 dla
teatralne
Niesłyszących i rozpoczął się
Słabosłyszących nasz spektakl.
w Wejherowie.

Grupa teatralna
BAMBO
Sztuka to
opowieść z
morałem, o tym
że marzenia się
spełniają, jeżeli
tylko nie
przestajemy w
nie wierzyć. Po
występie zespół
teatralny

„BAMBO”
przeszedł na
salę
gimnastyczną
gdzie brał udział
w zabawach ze
swoimi
rówieśnikami z
ośrodka.
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KĄCIK TECHNOLOGICZNY
Polecają: Jakub Kałduński i Piotr Kozłowski

,

,

,

,

Forza Horizon 4 - Czwarta już
Gorące
odsłona zabierze nas do Wielkiej
Premiery
Brytanii. Gra oferuje piękną oprawę Października...
graficzną. Pozwala nam na ściganie
koniecznie
się i odkrywanie świata gry
przeczytajcie ;)
prestiżowymi markami samochodów.
Assassin's
ok. 200-240zł w
Gra ukaże się na PC i XONE już 2
Creed Odyssey zależności od
- To już
platformy.
października. Cena to ok. 250zł
dziewiąta duża Just Dance
Call of Duty: Black Ops 4 - Kolejna odsłona
znanej serii gier akcji. Gra będzie posiadała
tryb Battle Royale. Cena ok. 240-270zł
Dlaczego ceny
procesorów
Intel idą w
górę?
Intel nie radzi
sobie z ich
produkcją. Są
dwa powody:
interesowanie
się rządu Chin
warunkami w
fabrykach i
dokument

prezydenta USA
D.Trumpa
nakazuje
przenieść
produkcje do
Ameryki. Kiedy
procesory będą
dostępne a ich
ceny spadną?
Do końca roku
nic się nie
zmieni.
J.K. i P.K.

Fot. Jakub i Piotr

.

część
bestsellerowej
gry
skradankowej.
Gra rozpoczyna
się w roku 431
.p.n.e. w chwili
wybuchu
konfliktu
pomiędzy
Spartą i
Atenami. W grze
wybieramy
jedną z dwóch
postaci Alexiosa lub
Kassandrę. Gra
ukaże się na
PC, XONE, PS4
i NS 5
października.
Cena to

2019 - Nowa
odsłona
corocznej gry
tanecznej od
Ubisofta. W tym
roku
zatańczymy hity
od artystów
takich jak Bruno
Mars, Camila
Cabello czy Dua
Lipa. Gra ukaże
się na PS4,
PS3, XONE,
X360, WiiU i NS.
Cena to ok. 140220zł w
zależności od
platformy.
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NOC NAUKOWCÓW W EXPERYMENCIE
W dniu 28 września br. uczniowie naszej szkoły, wraz z rodzicami i
rodzeństwem, wyruszyli jak co roku do Centrum Nauki EXPERYMENT
w Gdyni, by wziąć udział w Nocy Naukowców. Podczas tegorocznej
edycji, pt. „ Świat w skali NANO MIKRO i MAKRO” wspólnie
wyruszyliśmy w fascynującą podróż do świat w mikroskali,
testowaliśmy możliwości technologii VR i dowiedzieliśmy się, jak
wykorzystać własny smartfon, by przenieść się w wirtualną
rzeczywistość. Byliśmy świadkami niesamowitego pokazu iluzji na
experymentalnej scenie. Naukowcy z Instytutu Oceanologii PAN i UG
pokazali nam co dzieje się pod mikroskopem, a także makroskalę dzięki
programowi SatBałtyk i mikro, oglądając piaski w skali 1000:1. Ekspert z
UG, krystalograf, oczarował nas rozmaitymi kształtami. Przez pryzmat
mikroskopu podglądaliśmy, co w trawie i w wodzie piszczy.
Niejednemu z nas udało się zauważyć pantofelki, eugleny, wirki,
rozwielitki, niesporczaki i piękne okrzemki. Dowiedzieliśmy się także,
jak pracuje kamerzysta i scenograf, jak duże jest DNA i czym jest
tajemniczy kwark, czym jest fraktal. Pełni wrażeń wróciliśmy do domu
ok. północy. Dorota Gadomska
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Oto kilka rewelacyjnych, a mniej znanych filmów o różnych
tematykach:Fantastycznonaukowy- ^Niezgodna (2014)-Świat dzieli się na
5 frakcji bazowanych na podstawie cech charakteru. Nastoletnia Triss
zostaje przydzielona do osobnej, nietolerowanej grupy- Niezgodnych, i
zostaje postrzegana jako zagrożenie.

DZIAŁ KULINARNY

Oliwia
Świrska
poleca
w tym miesiącu

Oliwia poleca :)

Aleksy poleca ...
HERBATA

SIŁY

Składniki: 250 ml wody, herbata, mała łyżeczka
cynamonu, duża łyżka miodu, cytryna,2 duże plasterki
jabłka. Ile porcji? Tylko dla 1 osoby. Jak Przygotować?
Ugotuj wodę, wsyp troszkę herbaty i zalej wrzątkiem.
Jeżeli się boisz, że poparzysz się poproś o pomoc osobę
dorosłą. Gdy już zalejesz wrzątkiem to przykryj np.
talerzem i odczekaj 5-10 minut. Następnie umyj, obierz
jabłko i ukrój 2 plasterki, które trzeba wrzucić do kubka
z herbatą. Wlej duża łyżkę miodu i posyp trochę
cynamonem.
Gotowe {: Aleksy Żukowski

*Dreszczowiec\kryminał; Człowiek
na krawędzi (2012)- Na 21 piętro
wieżowca wchodzi mężczyzna, a
wszystko wygląda na to, że
usiłuje skoczyć, jednak czy to
wszystko to nie zaplanowana
gra?*Dramat; Umysł w ogniuZ pozoru normalna dziewczyna
wydaje się mieć idealne życie,
jednak czy na pewno? Pewnego
dnia zapada w stan katatonii.

www.dziennikbaltycki.pl
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JAK DBAĆ O SIEBIE?
Radzi Martyna Iżewska i Maja Patek

Maja Patek
Za każdym razem powinno się dokładnie zmywać
makijaż, a do niego stosować odpowiednich
kosmetyków, a pod nie specjalne bazy, by kolorowe
kosmetyki nie miały bezpośredniego kontaktu ze skórą
— może to zapobiec zapychaniu się porów. Malując
się kosmetykami z tzw. Chińczyka można zrobić
sobie krzywdę, więc lepiej zainwestować w coś
bezpieczniejszego. Przed makijażem należy twarz
odpowiednio przygotować -używając np. peelingu i
przede wszystkim dobrze ją nawilżając. Skóra będzie
w lepszej kondycji i makijaż będzie wyglądać lepiej.
Dla młodej cery bardziej sprawdzi się krem bb na
niedoskonałości niż kryjący podkład. Pamiętaj, że jeśli
nie masz naprawdę sporych niedoskonałości to nie
warto się malować, każdy ma jakąś krostkę lub
niejednolitą cerę i nie należy się tego wstydzić, a cera
na pewno będzie w lepszym stanie! Na koniec
chciałybyśmy podzielić się sposobem na domową
maseczkę, która sprawdzi się do oczyszczenia
twarzy, głównie dla tłustej cery. Przepis: białko (1
jajo), pół szklanki miodu pszczelego, łyżka mąki
pszennej.Z białka ubij pianę i zmieszaj ją z miodem i
mąką by uzyskać jak najbardziej jednolitą masę.
Mieszankę nałóż na twarz po zrobieniu peelingu i
trzymaj przez 20 minut, a potem dokładnie zmyj.

Większość nastolatek ma problem z cerą — np.
trądzik, przesuszanie się skóry, bądź jej
przetłuszczanie się, widoczne naczynka i wiele więcej.
W tym artykule doradzimy takim osobom jak
zapobiegać powstawaniu tym problemom, jak sobie z
nimi radzić oraz jak je maskować. Oczywiście jeżeli
problem jest poważny należy udać się do lekarza
specjalisty i nasze rady mogą okazać się nie
wystarczająco skuteczne.
NAJCZĘSTSZE BŁĘDY to:
— nadmierne dotykanie twarzy (szczególnie brudnymi
dłońmi)
— nie zmywanie makijażu na noc
— niewłaściwe odżywianie się
— źle dobrane kosmetyki
— wyciskanie krostek
Aby twarz była w lepszym stanie, powinniśmy
zwracać uwagę na wszystko co z nią robimy.
Zapobieganie problemom z cerą powinniśmy zacząć
od czegoś nie związanego ściśle z twarzą — czyli od
odżywiania. Twarz będzie wyglądać o niebo lepiej
gdy zrezygnujemy z niezdrowego jedzenia, głównie
słodyczy oraz ostrych potraw, oraz gdy będziemy się
odpowiednio nawadniać.
Odpowiednia pielęgnacja też powinna przynieść
pozytywne skutki. Twarz powinno się wycierać
jednorazowym ręcznikiem i dość często myć, ale
należy do tego używać odpowiednich preparatów lub
samej wody (bez mydła!).

Maja w akcji :)
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Maja Lewandowska z klasy 5b
P O L E C A ...

ANANAS i SIMON
RYSUJ Z NAMI :)

Co lubią koty,
czyli KOCIE
CIEKAWOSTKI

Każdy koci nos
jest tak unikalny,
jak linie
papilarne u
człowieka.
Prawie 10%
wszystkich
kości kota
znajduje się w
jego
ogonie. Koty nie
mają obojczyka.
Ten "brak"
sprawia, że
mogą wciskać

1. Koty są to
mięciutkie i
słodkie
stworzonka,
które uwielbiają
pieszczoty 2.
Zazwyczaj żyją
max do 20 lat
gdy są zdrowe
3. Wiele ludzi
uważa, że koty
piją mleko ,a tak
naprawdę
większość piję
wodę 4. Koty
jedzą od 2 do

nie znają
słodkiego

się we
wszystkie
szczeliny, przez
które może
przejść ich
głowa. Kot
spędza ok 2/3
doby na
drzemce.
Oznacza to, że
dziewięcioletni
kot przespał
całe sześć lat
swojego
życia.Koty

Mai kociak

5 misek karmy
dziennie
najmniej raz na
pół roku 8 Koty
lubią pić wodę z
kranu i jeść
rośliny (bazylia
mięta itp) 9 wiele
kotów lubi
kocimiętkę 10
koty gdy są
szczęśliwe
mruczą i nie
poruszają
ogonami.
Maja L.

