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Szkoła Podstawowa nr 10
im. Jana Brzechwy w Rumi
ul. Górnicza 19
84-230, Rumia

Numer 4 12/18

Mówimy: TAK,
POMAGAM :)

5 grudnia ... DZIEŃ
WOLONTARIUSZA

GRUDZIEŃ, czyli ŚWIĄTECZNY   
CZAS w Szkole Podstawowej 
   nr 10 im. Jana Brzechwy

Wigilia to nie
jest czas, gdy
potraw sto na
stole. Wigilia to
piękny czas,
gdy siedzimy
wszyscy w
kole i MAMY
bliskich
przy stole.
Radosnych
Świąt !!!
Redakcja :)

Jest mnóstwo
rzeczy, które
przyniosły mi
wiele dobrego, choć
nie przynio-sły mi
żadnego zysku.
Taką rzeczą są
właśnie Święta

Bożego
Narodzenia... dla
mnie święta to miły
czas dobroci,
wybaczania i
miłosierdzia". Karol
Dickens, Powieść
Wigilijna.

„Bogatym nie
jest
ten kto
posiada,
lecz ten kto
daje.”
Jan Paweł II
(Karol
Wojtyła)
W tym
szczególnym
dniu
składamy

Wolontariuszom
serdeczne
życzenia,
aby Wasza
działalność na
rzecz
dobra
wspólnego
była źródłem
radości i dumy
oraz aby nie
zabrakło Wam
nigdy :)
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Realizacja
Projektu „Krokus”

Krokus- symbol
„Gwiazdy Dawida.”

Irena Sendlerowa
(1910 – 2008) 

 

Uczniowie klas
ósmych wzięli
udział w
Projekcie
„Krokus”,
którego
zadaniem było
poznanie

polityki III
Rzeszy wobec
narodu
żydowskiego.
Podczas lekcji
zapoznali się z
poszczególnymi
etapami

holokaustu oraz
konsekwencjami
tej polityki.
Dzięki temu
takie pojęcia
jak: Żegota,
powstanie w
getcie,

szmalcownicy
nie są im obce.
Rozważano 
zagrożenia
związane z
rasizmem i
nietolerancją ...

uczniowie
pogłębili
oglądając film
„Dzieci Ireny
Sendlerowej”.
Po jego projekcji
każdy mógł
podzielić się
swymi
refleksjami.
Trafnie ujęła to
Julia: „ Myślę,
że nie ma
znaczenia jakiej

narodowości
jesteśmy. Irena
Sendlerowa
wyniosła z getta
2,5 tys. dzieci.
Zabrała stamtąd
przyszłość”. BF

CYTATY: 
„Hitler stworzył
piekło w całej
Polsce, ale
jeszcze większe
piekło stworzył
Żydom, a
największe
piekło stworzył
dzieciom,

tym najbardziej
bezbronnym
istotom.” 
„Każdemu, kto
tonie, należy
podać
rękę!”„Jestem
narodowym
alibi.”
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NASZE PASJE 

I ZAINTERESOWANIA 

„Turniej Barca
Cup’’

W tym miesiącu
do przeczytania
polecam "
Dziennik
Cwaniaczka"
autorstwa Jeff
Kinney. Książki
dla niektórych

mogą wydawać
się krótkie, a
innych długie.
Występuje
również w
wersji " Zrób to
sam!". Są
pisane 

humorystycznie.
Schematyczne
ilustracje
pomagają w
czytaniu i
zajmują część
strony, więc jest
mniej

do czytania.
Ułatwia to
również
czcionka.
jednym słowy,
książka idealna.
Polecam,
Martyna z 5c

8 grudnia w
Wejherowie
odbył się turniej
o Puchar
Starosty
Powiatu
Wejherowskiego.
Turniej wygrał
Gryf
Wejherowo.

Mojej drużynie
Barca Bolszewo
zabrakło 1 pkt
aby stanąć na
podium. Mecz
zagraliśmy na
najwyższym
poziomie,liczyła
się dobra
zabawa. Julia 

Jak osiodłać
konia?
1.Czyszczenie
konia od głowy
do zadu, grzywę
i ogon
rozczesujemy
szczotką
ryżową. 2.
Sprawdzamy
kopyta, Gdy koń
jest już
przygotowany,
bierzemy
ogłowie do
jednej ręki.
Drugą

chwytamy za
jego chrapy i
podajemy mu
wędzidło do ust,
zakładamy
pasek i
naczółek na 1 i
2 ucho. pasek i
3.Zakładamy
czaprak.4.
Nakładamy
siodło przednim
łękiem i voilà
wsiadamy na
konia i
cieszymy się
jazdą. Julka T.
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Aktywne metody
nauczania 

na lekcjach
j.angielskiego

Rugby 
z Burmistrzem 

William Szekspir 
  Karol Dickens

Angielski to
również nauka
przez zabawę.
Uczniowie klasy
IVC pod
kierunkiem p.
M. Kamińskiej
wykonali Socks
Puppet, które
urozmaicą
naukę języka.

W grudniu
uczniowie klasy
4b poznali
sylwetkę
Williama.
Szekspira a
także zobaczyli
wersję

uproszczoną
dramatu
“Macbeth”
(Makbet) w
języku
angielskim.
Oglądaliśmy,
czytaliśmy

tekst,
tłumaczyliśmy
nowe
słownictwo.
Klasa poznała
bohaterów
dramatu, m.in.
Macbeth, Lady

Macbeth, Król
Dunkan,
Banquo, trzy
wiedźmy…
            DG

Uczniowie klasy
4b poznali też
życiorys Karola
Dickensa i
zobaczyli wersję
uproszczoną
“Christmas
Carol” (Powieść
wigilijna) w
języku
angielskim.

Oglądaliśmy,
dyskutowaliśmy,
tłumaczyliśmy
słownictwo.
Poznaliśmy
postawę
Ebenezera
Scrooge. Have
fun reading :)

1 grudnia Rugby
Club Arka
Gdynia i SP 10
zorganizowali
mecz RUGBY.
Nasza klasa 4a
o profilu
sportowym –
RUGBY wzięła

udział w
rozgrywkach,
a 8 grudnia 
zagraliśmy
rugby z Panem
Michałem
Pasiecznym,
Burmistrzem
Miasta Rumia.
Aleksy
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Co kupić dla gracza nie tylko 
na Święta?

Klawiatury

Życzymy miłych
świąt !!! J.K.,P.K.

Polecamy także
SteelSeries Apex

Są na dwa typy
klawiatur -
membranowe 
i mechaniczne. 
Z klawiatur
membranowych
możemy
polecić:
Logitech G213
Prodigy z 
oświetleniem.

Apex 100
posiada
podświetlenie
niebieskie,a 150
pełne
programowalne
RGB. Klawiatury
mechaniczne, 
np.Genesis Thor
300 mają
jednokolorowe

podświetlenie
lub wersja RGB
z ośmioma
kolorami.
Polecamy też
Sharkoon
PureWriter, 
Corsair np. K95
RGB, K70 MK.
2 lub K68.

MYSZKI

Na początku
jeżeli jesteśmy
leworęczni
musimy
sprawdzić czy
nasza myszka
jest dobra. Takie
myszki posiada
w ofercie np.
Razer. Jeżeli
jesteś
praworęczny lub
nie przeszkadza
ci ułożenie
przycisków 

po przeciwnej
stronie kup
myszki 
SteelSeries 
o których
pisaliśmy już w
poprzednich
numerach -
Rival 600, Rival
110 lub Sensei
310. Możemy
polecić także
myszkę marki
Corsair M65 Pro
RBG.

SŁUCHAWKI

Jeżeli nie posiadamy karty
dźwiękowej najlepszą wydajność
bez przepłacania będą miały
zwyczajne słuchawki. 
Jednym z często polecanych są
słuchawki ISK HD9999. 
Sam je posiadam i są na prawdę
wygodne i oferują dobrą jakość
dźwięku. 
Często polecane są też słuchawki
od firmy Steelseries Arctisy 3 lub 7.
Ze słuchawek dla gracza możemy
zaproponować Razer Kraken
Essential czy Corsair HS50 lub
HS60.

Inne dodatki i
konsole
Święta są także
dobrą okazją na
zakup takich
rzeczy jak
konsolę, fotele,
monitory lub
podzespoły

komputerowe.
Często możemy
znaleźć ciekawe
promocje.
Zdecydowanie
polecaną przez
nas konsolą jest
Nintendo
Switch. 
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  BABSKI KĄCIK, 
czyli co robić by czuć
się i wyglądać pięknie 

    BALSAM 
        DO CIAŁA

Mam tę moc czyli
coś o CYTRYNIE.

    PEELING 
   DO TWARZY

Mleczko i olej
kokosowy,
oliwa z oliwek,
cytryna,olejki
eteryczne.
WYKONANIE:
wszystko
miksujemy, a
olejki dodajemy
na końcu.

Żurawinowy
peeling do
twarzy
SKŁADNIKI:
1/2 szklanki
mrożonej
żurawiny,
1/4 szklanki

oleju
trzcinowego,
2 łyżki mąki
owsianej,
1 łyżeczka
gliceryny, 
2 krople olejku
pomarańczowego.

WYKONANIE:
miksujemy
żurawinę, olej
migdałowy i
glicerynę na
jednolitą masę,
następnie
dodajemy

olej trzcinowy.
Całość
dokładnie
mieszamy z
mąką i olejkiem.

SKŁADNIKI:
siemię lniane.
Szklankę
siemienia
lnianego zalej
szklanką
wrzątku.
Poczekaj, aż
powstanie
przeźroczysty,

glutowaty
budyń. Potem
masę przepuść
przez sitko.
Nasiona będą
już zbędne. 
Siemię lniane
doskonale
nawilża i
odżywia suche

i zniszczone
włosy.

Jeśli Wasze
paznokcie są
kruche i
delikatne, to
zafunduj
im kąpiel w
oliwie z oliwek
połączonej z
kilkoma

kroplami soku z
cytryny.
Możecie
powtarzać tę
czynność 2-3
razy w tygodniu,
a  Wasze
paznokcie się
wzmocnią :)



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 4 01/2019 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Kurierek z rumskiej 10-tki

ZDOLNI SĄ WŚRÓD NAS

    18 grudnia 2018 roku, zostały
rozdane stypendia artystyczne 
i sportowe Burmistrza Miasta Rumi 
dla uzdolnionej młodzieży z naszego
miasta. Wśród nich aż sześć
stypendystów z naszej szkoły !!!

Na uroczystości
rozdania
stypendiów
Burmistrza
Miasta Rumi, za
wybitne
osiągnięcia
teatralne, został
wyróżniony cały
zespół teatralny
„BAMBO”, który
stworzył też
oprawę
artystyczną tej
uroczystości. 
Stypendia

otrzymali:
Weronika
Przychodzeń,
Pola
Miesztalska,
Michał Bach,
Jan Rudecki,
Mariusz
Hallmann –
uzdolnieni
aktorzy
szkolnego
zespołu
teatralnego 
"Bambo" ...

Pani Anna
Bronowicka
prowadzi zespół
teatralny
"Bambo" od
wielu lat,
zdobywając
wiele nagród o
zasięgu
ogólnopolskim. 
W dniu tym Pani
Anna zadbała,
ze swoim
zespołem, o
opiekę
artystyczną

nad
nagrodzonymi
uczniami.
Nagrodę
otrzymała
również  Julia
Turowska –
uzdolniona,
młoda graficzka
komputerowa.
Opiekunem Julii
jest Pani
Krystyna
Baranowska.
GRATULACJE
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– Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Jana Brzechwy w Rumi
przygotowali naprawdę podchwytliwe pytania, a profesor Jan Miodek
udzielając odpowiedzi, jak zwykle, udowodnił, że jest w świetnej formie –
ocenia Piotr Wittbrodt, zastępca burmistrza. – Udział w programie był
naprawdę fantastycznym przeżyciem – dodaje.
25 listopada, uczniowie naszej szkoły, z inicjatywy dyrekcji oraz Pani
Doroty Gadomskiej, wystąpili w Stacji Kultura, skąd połączyli się z
profesorem za pośrednictwem wideoczatu. Zwieńczeniem nagrania było
złożenie życzeń bożonarodzeniowych wszystkim Polakom, a składali je,
wspólnie z uczniami, zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz
przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki. Gratulujemy :)

Uczniowie SP10 w TV
Polonia

Premierowa emisja
odcinka, w którym pojawili
się nasi wspaniali
wychowankowie, odbyła
się przed Świętami Bożego
Narodzenia, tzn.  22
grudnia o godzinie 17:00,
na antenie TVP Polonia.
Materiał można zobaczyć
na :
https://vod.tvp.pl/video/slownik-
polskopolski,prezent-odc-
411,40240394?
fbclid=IwAR1Ek85QAWIOJtqCyKqyhvG6xY9CZiB8Ic3FS-
MdqwV36DdDrVomErg16cs
Zapraszamy do obejrzenia.
                                     DG

https://sp10-rumia.pl/uczniowie-sp10-w-tvp-polonia/
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10 grudnia –
Międzynarodowy Dzień

Praw Człowieka

HUMAN RIGHTS 
Prawa człowieka

 10 grudnia na
całym świecie
już od 52 lat
obchodzony jest
Dzień Praw
Człowieka.
Święto to
ustanowione

zostało przez
Zgromadzenie
Ogólne ONZ
(rezolucja 423
(V) z 1950 roku)
w rocznicę
podpisania
Powszechnej

Deklaracji Praw
Człowieka w
1948 roku.
Obchody Dnia
Praw Człowieka
podkreślają
globalne
kwestie

związane z
prawami
człowieka i to,
co możemy
zrobić, aby to
zmienić. Oto
nasze działania
...               DG

W klasach  IV-
VIII oraz
oddziałach
gimnazjalnych,
panie
psycholog:
Marzena
Kriegiel oraz 
Aleksandra
Ćwiek a także
szkolny

rzecznik praw
ucznia, Dorota
Gadomska,
przeprowadziły
warsztaty i
pogadanki na
temat PRAW
CZŁOWIEKA, w
szczególności
PRAW
DZIECKA.    

Gandhi
powiedział:
“bądź zmianą,
którą chcesz
widzieć w
świecie”. Jeśli
jesteś

świadomy
naruszenia praw
człowieka,
musisz podjąć
należyte kroki.
Reaguj! Nie
bądź obojętny!

Tworzyliśmy
m.in. plakaty na
temat naszych
praw i  
oglądaliśmy filmy
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Dorota i Marceli polecają 

Polecam spacerek po Galerii Rumia.
Znajdują się tu sklepy odzieżowe,
spożywcze, zoologiczny, kino, strefa
gastronomiczna oraz siłownia i
darmowy parking.Znajdziemy wszystko
w jednym miejscu, zarówno zakupy jak
 i rozrywkę. Rodzice,którzy chcą zrobić
zakupy lub napić się kawy mogą
zostawić swoje pociechy w sali zabaw. 
W okresie
świątecznym
galeria
przyciąga
uwagę swoim
magicznym
wystrojem. Na
piętrze -1
znajdziemy
strefę dla dzieci
z domkiem
Mikołaja. Galeria
w niedziele
organizuje dla
dzieci różne
kreatywne

zabawy. W
grudniu można
było spotkać
Mikołaja, elfy i
Panią
Mikołajową.
Myślę, że udało
mi się Was
przekonać do
odwiedzenia
naszej galerii.
Dorota
Szczypior, 4a

W Gdańsku na
Targu Węglowym
od 1 XII ruszył
jarmark
świąteczny. To
miejsce, w tym
czasie zamieniło
się w bajeczną
krainę św Mikołaja.

Można było
zobaczyć: 
mówiącego
łosia Lucka,
anielski  młyn,
świetlistą
karocę z
reniferami oraz
wielką
karuzelę. Warto
było zjeść
pyszne
hiszpańskie
churrosy,
węgierskie
kurtosze bądź

langosze. Jeśli
kochasz smaki
orientu nie
zabrakło
stoiska  z
chińską
kuchnią. Na
deser były
pyszne donaty
z ciepłą
czekoladową
polewą. 

Marceli
Bisewski, 5c
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