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

Numer 6 02/19

WWW.JUNIORMEDIA.PL

ORGANIZATOR
PROJEKTU

W numerze lutowym polecamy
m.in. relacje z Walentynek oraz
innych akcji w naszej szkole :)

PARTNER

Mów szeptem, jeśli
mówisz o miłości.

Skąd się wzięły
WALENTYNKI?
W Kościele
katolickim jest aż 8
Walentych, z czego
14 lutego obchodzi
się święto aż trzech
z nich. Jeden
poniósł męczeńską
śmierć w Afryce.
Drugi był księdzem
w Rzymie, trzeci
biskupem Terni,
który uzdrawiał
chorych. Według
legendy, jeden z
dostojników
cesarza Klaudiusza

zwrócił się do niego
o pomoc, kiedy
zachorowała mu
córka. Gdy Walenty
uzdrowił ją, ojciec
przeszedł z całą
rodziną na
chrześcijaństwo, co
wywołało oburzanie
cesarza. Wściekły
Klaudiusz rozkazał
zabić uzdrowiciela.
Walenty – ksiądz
rzymski ponoć
udzielał w tajemnicy
zakochanym

ślubów a cesarz
wydał przepis
zakazujący
legionistom
wchodzenia w
związki
małżeńskie. Jednak
ci mieli odmienne
zdanie.
I właśnie wtedy z
pomocą
przychodził im
Walenty, który
zginął za swoją
konspiracyjną
działalność. DG

Jeszcze inne
opowieści opisują
Walentego jako
zwykłego chłopaka,
który niósł pomoc
chrześcijanom w
chwilach utrapienia,
za co został
skazany na
rozszarpanie przez
dzikie zwierzęta. W
oczekiwaniu na
śmierć nakreślił list
do ukochanej, który
podpisał
" Twój Walenty".

„ Wolę jedno życie z
Tobą, niż
samotność przez
wszystkie ery tego
świata”
/ J.R.R. Tolken
„Władca
Pierścieni”/
"Miłość jest jak
narkotyk" /Paulo
Coelho/
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9 LUTEGO
MIĘDZYNARODOWY
DZIEŃ PIZZY

WIELKIE
CZYTANIE

Mistrzowie są
wśród WAS

8 lutego nasze
przygotowali
„Pszczółki”
pizzę: formowali
obchodziły
ciasto
Dzień Pizzy.
drożdżowe,
Najmłodsi
smarowali
kucharze, z
sosem
wielkim
pomidorowym,
zaangażowaniem, nakładali

ulubione
składniki i
posypywali
serem. Gdy
pizza była już
gotowa w
foremce, panie
z kuchni upiekły

ją, po czym
„Pszczółki” z
wielkim
apetytem
zajadały. Dzień
ten upłynął
grupie w miłej
atmosferze :)

6 lutego w
bibliotece odbył
się szkolny
konkurs Mistrz
Pięknego
Czytania. Każdy
z 13
uczestników
zmagał się z
wylosowanym
przez siebie

tekstem:
fragmentem
lektury lub innej
książki. Gabriela
Ścibiorek
z klasy IVaMistrzem
Pięknego
Czytania!
GRATULACJE!

DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
21 lutego w
oddziałach
przedszkolnych
obchodziliśmy
Dzień Języka
Ojczystego.
Realizując
innowację
pedagogiczną
"My się mówić

nie boimy",
przez p. Justynę
i p. Paulinę,
dzieci wzięły
udział w
zajęciach
logopedycznych
Były rebusy, tor
oddechowy i
dużo zabawy.
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FONOHOLIZM ZAGROŻENIEM DLA
NAS WSZYSTKICH, czyli co musimy
wiedzieć o telefonach.

Jak rozpoznać
fonoholizm?

Profilaktyka
problemu:

Objawami
fonoholizmu są:
nałogowe
korzystanie z
telefonu,
uzależnienie od
komórki i
dostępu

do Internetu,
uzależnienie
niekontrolowane
wykonywanie
określonych
czynności
związanych z
użytkowaniem

telefonu,
obowiązków,
patologiczna
aktywności,
intensywność
zainteresowań,
korzystania z
spotkań z
komórki przy
bliskimi,
jednoczesnym
problemy z
zaniedbywaniu
nauką, brak
dotychczasowych pasji.
MB

Ustalcie w
rodzinie czy
gronie przyjaciół
obowiązujące
wszystkich
zasady
korzystania z
telefonów, np.
podczas
wspólnych

posiłków żaden
telefon nie
znajduje się w
zasięgu wzroku
czy ręki;komórki
nie są
zapraszane do
świętowania, są
schowane w
torebce. Nigdy
w dłoni !

Rządź telefonem,
a nie on Tobą.
Znajdując się
razem z ważną
ci osobą w tym
samym miejscu,
porozmawiajcie
ze sobą; to
lepsze niż
wysyłanie
smsów i
używanie portali

społecznościowych;
stosuj zasadę
„robię jedną
rzecz na raz” –
kiedy pracujesz
albo się bawisz,
cyfrowe nośniki
odkładaj na
półkę.
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Wzmiankę o dniu Świętego

Walentego znajdujemy także w

"Hamlecie" Williama Szekspira.

"Sejm Ptasi"
Geoffrey Chaucer
Pierwszą
poety i
informację,
filozofa,
uważaną
autora
przez
słynnych
niektórych za "Opowieści
wzmiankę o KanterWalentynkach,beryjskie" DG
odnajdujemy
w
poemacie z
1382 roku "Sejm
Ptasi",
Geoffrey
Chaucer'a
(angielskiego

"PTASI SEJM" (The Parlement of
Foules) – liczący 699 wersów
średnioangielski poemat
Geoffreya Chaucera.

W. Shakespeare
(1564-1616)
Ofelia:
Nie mówmy już
o tym,
ale jak się was
pytać będą,
co to znaczy, to
powiedzcie:
Dzień dobry,
dziś święty
Walenty.
Dopiero co
świtać poczyna;
Młodzieniec
snem leży ujęty,
A hoża

doń puka
dziewczyna.
Poskoczył
kochanek,
wdział szaty,
Drzwi rozwarł
przed swoją
jedyną
I weszła
dziewczyna do
chaty,
Lecz z chaty nie
wyszła
dziewczyną.
(Hamlet, Akt IV
Scena 5; )
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Biblioteka szkolnawypożyczenia z
niespodzianką

Klasy A miały
szczęście!
A wydarzeniu
towarzyszyła
piękna
wystawa,
poświęcona
słynnym
zakochanym
parom
bohaterów
literackich.

Nasza bibliotekaskarbnica wiedzy

7 lutego w
szkolnej
bibliotece- w
klimacie
walentynkowymmiały miejsce
wypożyczenia z
niespodzianką.

Każdy czytelnik
, który tego dnia
wypożyczył
książkę na ferie,
miał prawo
wziąć udział w
losowaniu.
Uczniowie

zostali
podzieleni na
grupy wiekowe:
klasy 1-3, 4-5
oraz 7-8. Dla
każdej grupy
niespodzianka
była inna,

ale tylko jedna.
Szczęście
uśmiechnęło się
do Doroty z 2a,
Amelii z 4a oraz
Martyny z 8a.
Gratulujemy !!!

Biblioteka
zagrać w
zaprasza!
jakąś grę
Jeśli chcesz lub
porozmawiać zwyczajnie
nie tylko o odpocząć na
książkach, przerwie –
skorzystać wpadnij!
z
komputera,

National
Geographic
...
Nauka języka
angielskiego
może musi
ciekawa. W
bibliotece
mamy "National
Geographic
Odkrywca”,
polsko-angielski
magazyn

popularnonaukowy
dla dzieci,
możemy czytać
i słuchać teksty
w języku
angielskim, do
wyboru: artykuł,
komiks. Enjoy
English reading
this magazine :)
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Spektakl pod tytułem „Bez miłości
nie ma dobrego świata”.

BAMBO
na podium :)
30 stycznia
2019 w MDK w
Rumi, odbył się
XV
Międzyszkolny
Konkurs
Recytatorski
“Piękna nasza
Polska cała”.

I m.– Julia Darga
II m.– G. Ścibiorek
Zespół teatralny
Bambo pod
kierownictwem
pani Ani
Bronowickiej
stworzył
całkowicie nowy
spektakl pod
tytułem „Bez
miłości nie ma
dobrego

świata”. Grupa
wyruszyła z
przedstawieniem
na XIX Gdyński
Przegląd
Jasełek .
Wydarzenie
odbyło się na
scenie
widowiskowej

jednostki
wojskowej
Grom, w dniach
08.01-11. 01.
2019r. W trakcie
tego przeglądu
odbyło się
dwanaście
przedstawień w
naszej kategorii
(od klasy

IV do
gimnazjum).
Nasze
przedstawienie,
moim zdaniem,
wypadło bardzo
dobrze i
przyznam, że
liczyłem na
pierwsze
miejsce !
Marceli, 5c

Podczas gali
finałowej
dowiedzieliśmy
się że zajęliśmy
drugie miejsce,
a jedna z
naszych
koleżanek
została
najlepszym
aktorem

zespołu. Cóż,
nie zawsze się
wygrywa, może
następnym
razem
zwyciężymy!
Marceli
Bisewski, 5c

Sztuka origami
Origami to
sztuka
składania
papieru, która
wywodzi się z
Chin. Uważa się
ją za tradycyjną
sztukę
japońską, gdyż
rozwinęła się na

terenie tego
właśnie kraju.
Nazwa origami
pochodzi od
dwóch słów:
ori składać
i kami papier.
Powstała około
roku 700. JS
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Każdy ma coś,co
może dać innym

Każda pomoc jest
wartościowa ...
Dziękujemy
wszystkim
wolontariuszom,
którzy 3 lutego
br., po mszach
św. w Parafii
pw. św. Józefa i
Judy Tadeusza,
rozdawali ulotki
z prośbą o
przekazanie

1% na rzecz
Hospicjum w
Gdyni. Uczniów
naszych
cechuje m.in.
wrażliwość na
potrzeby innych,
empatia i
bezinteresowność.
Dziękujemy !

FIFA 2019
Paweł C. poleca :)
Polecam tę grę,
gdyż tryby
House Rules to
rozrywki dla
grających,
europejskie
puchary, nowe
animacje,
sztuczna
inteligencja,

bardziej
zróżnicowane
strzały, lepiej
przemyślane
opcje taktyczne,
zapierająca
dech w
piersiach
oprawa
stadionów. PC
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Propagujemy
wiedzę o Rumi i...

poczucie lokalnej
tożsamości.

Klasa 3a
gimnazjum
laureatem IX
edycji
konkursu

edukacyjnego
wydawnictwo
“Projekt z
Nowa Era. Do
klasą”,
uczniów
organizowanego powędruje
przez
grant

finansowy w
wysokości
1000zł. Brawo
nasi zdolni
uczniowie ! DG

W tym roku w
konkursie Nowej
Ery Projekt z
klasą wzięło
udział ponad
20.000
uczniów, z całej
Polski,
tworząc 640
grup
projektowych,.

Wybrano 50
zwycięskich
zespołów,
wśród których
znalazł się
projekt 3 klasy
gimnazjum.
BRAWO !
DG

Projekt “Rumia
oczami dzieci”
Nasza szkoła
bierze czynny
udział w
realizacji
projektu “Rumia
oczami
dziecka”.
Wykonaliśmy
już dwa zadania:
– zapoznaliśmy

uczniów z
historią miasta
– wykonaliśmy
herb Rumi.
Kolejne zadania
przed nami :)
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Kącik młodego
szkolnego
psychologa.

“Kącik małego szkolnego psychologa” to artykuł, w którym postaram się poruszyć istotne dla naszego otoczenia
problemy, z którymi borykać może się większość, a nawet wszyscy, nasi rówieśnicy.
W tym kąciku, który jest zarazem pierwszym, chciałbym zaapelować do rodziców.
Nie mam pewności, że jakiekolwiek wydanie gazetki szkolnej trafi do rąk waszych opiekunów, ani czy ktokolwiek
weźmie ten artykuł na poważnie, ale szkoda byłoby nie spróbować.
Pewnie każdy z was choć raz kłócił się z rodzicami.
Drodzy rodzice, nie mam zamiaru nikogo oceniać po metodach wychowania, bo każda jest dobra, tak samo
każda ma minusy. Jako osoba 15-letnia, będąca wciąż dzieckiem, dojrzewająca i dopiero wkraczająca na swoją
ścieżkę życia, nie mam prawa was pouczać, ale mogę wam co nieco podpowiedzieć, jeżeli chodzi o spojrzenie
na świat osób w moim wieku. Bycie rodzicem to ciężka praca, ale jeszcze cięższą jest dojrzewanie w
zamknięciu. Chodzi mi teraz bardziej o dorosłych, którzy swoje dzieci trzymają -że tak powiem- “krótko”.
Stawianie dziecku mocnych zasad których musi się przestrzegać, nie jest błędem, o ile przez dziurkę od klucza
wpada trochę światła (jeśli wiecie co mam na myśli), więc reguły typu:
“Musisz mieć same piątki w szkole. Na naukę masz poświęcać cały swój czas, ma być twoim priorytetem.
Możesz być na dworze godzinę, a potem marsz do domu dalej się uczyć.” nie są dobre,(wiem że podałam
głównie przykłady związane z nauką) takie zasady to może być jeden z przyczyn dla których osoby w moim
wieku chcą szybciej wkroczyć w dorosły tryb życia, być swoim szefem i kowalem własnego losu, nie podlegać
woli rodziców. Trochę luzu jeszcze nikogo nie zabiło. Nie sugeruję że zasady dotyczące nauki są złe, ale trzeba
pamiętać że nie powinno się przesadzać, oczywiste jest że rodzice chcą dla nas dobrze, chcą żebyśmy żyli
godnie, mieli pieniądze na chleb i nie musieli się w przyszłości przepracowywać, ale na wszystko znajdzie się
czas, a dzieciństwo (jak młodość) w końcu jest tylko jedno i trwa krótko, więc powinniśmy z niego korzystać i
bawić, póki możemy się jeszcze sami podcierać (taki żarcik związany z przemijającą młodością). Tak samo nie
powinno się planować dziecku przyszłości (np. że zostanie lekarzem bo mama tak sobie wymarzyła), ani nie
powinno się wpajać swoich poglądów (np. seksizm to nic złego, kobiety nie powinny mieć prawa głosu). Podczas
niektórych kłótni między rodzicami i dziećmi (oczywiście zależy o co jest dana kłótnia) czasami warto zrzucić
powłokę rodzica która polega na myśleniu w taki sposób “Jestem dorosły i doświadczony więc wie lepiej” i
zrozumieć że mimo wszystko warto czasami posłuchać tego co mówi to nas druga osoba, nie ważne w jakim
jest wieku. Warto też przybrać postać przyjaciela, który chce pomóc, a nie człowieka który jak najszybciej chce
zażegnać problem po swojemu. Tak samo nie należy niepotrzebnie się unosić, emocje potrafią wziąć górę, ale
przysparzają one tylko nikomu niepotrzebnych problemów. Tak samo (znów poruszę sprawę nauki) jeżeli, dajmy
na to, dziecko nie przyniesie zadowalającej oceny, lepiej porozmawiać z nim na spokojnie, niż mieszać je z
błotem. Mieszanie dziecka z błotem (to już nie jest metoda wychowania, to karcenie dziecka) jest najgorszym i
niewybaczalnym błędem. W następnym artykule postaram się pokazać rolę rodziców, w życiu każdego
człowieka, do nich też trzeba mieć podejście i metodę. ~Anonim.

