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W jedności siła i tę siłę , moc i zjednoczenie pokazała społeczność uczniowska szkoły Podstawowej
nr 10, rodzice i nauczyciele naszej szkoły podczas obchodów 100 rocznicy w Rumi. Gremialnie
przeszliśmy przez miasto w biało-czerwonym pochodzie, by wspólnie celebrować ten szczególny dzień i
oddać hołd bohaterom, bez których niepodległość naszego kraju nie byłaby możliwa. DZIĘKUJEMY !

W uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości
przez nasz kraj włączyła się cała społeczność szkolna. Uczniowie
wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie „Młodzi w Akcji – Wiwat
Niepodległość”. Zaplanowali i zorganizowali szereg różnych
inicjatyw, m.in.przeprowadzali wywiady ze 100 Polakami, by
poznać ich poglądy na temat patriotyzmu i wybitnego Polaka. W
dniu tym działała kawiarenka „Słodka niepodległość”. Koło
teatralne zaprezentowało montaż słowno-muzyczny. Głównym
punktem obchodów było zaśpiewanie hymnu narodowego o godz.
11.11. Szczególne podziękowania dla Pań: Fręśko, Popczyk,
Bronowickiej, Kowal i Baranowskiej.
Sala historyczna zamieniła się
w muzeum, w którym można podziwiać
wystawę „Qultowe przedmioty niepodległej
Polski”.
Powstała ona dzięki uczniom
i nauczycielom, którzy przynieśli z domu
stare przedmioty. Z pewnością o tym dniu
będziemy opowiadać przyszłym
pokoleniom, gdyż Ojczyznę nosi się
w sercu, a sztafeta pokoleń trwa.
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Głównym punktem obchodów była uroczysta
akademia, podczas której o godz. 11.11 cała
społeczność naszej szkoły odśpiewała pełną
wersję hymnu państwowego. W ten sposób
włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji “Rekord
dla Niepodległej”. Ponadto wręczono medale
siedmiu wybitnym Polakom (w ich role wcielili się
oczywiście nasi koledzy), którzy przyczynili się do
odzyskania niepodległości.
Koło teatralne zaprezentowało montaż słownomuzyczny ukazujący trudną drogę naszego kraju
do odzyskania wolności.
Kulminacją było wspólne odśpiewanie pieśni
„Niepodległa, niepokorna”.
Z pewnością o tym dniu będziemy opowiadać
przyszłym pokoleniom, gdyż Ojczyznę nosi się w
sercu, a sztafeta pokoleń trwa.

ZESPÓŁ TEATRALNY BAMBO
Dla uczenia setnej rocznicy
niepodległości zespół teatralny „Bambo”
, który prowadzi p. Ania Bronowicka,
postanowił wystawić całkowicie nowe
przedstawienie zatytułowane
„Niepodległość”.
Sztuka to historia Polski w pigułce,
pokazuje trudne i dramatyczne losy
naszego kraju od momentu pierwszego
rozbioru Rzeczpospolitej Polskiej przez
czasy PRL-u do odzyskania pełnej
niepodległości. Przedstawienie wzrusza
oraz mówi, aby docenić to, że żyjemy w
pięknym i wolnym kraju. Na uroczystość
zostali zaproszeni przedstawiciele rady
miasta, dyrekcja, Bractwo Piłsudczyków
oraz nauczyciele z uczniami. Spektakl
wywołał wzruszenie.
Marceli Bisewski, 5c
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Na jaki film warto iść do kina w tym
miesiącu? Co warto zobaczyć?

KĄCIK
CZYTELNICZY
(…) w czasach
narodzin kina,
filmy były
czymś na
kształt
magicznego
triku i automatu,
który przenosił
widzów w świat
magii...

Do kin trafia
zdecydowana
mniejszość
filmów, więc
dziś chciałabym
przedstawić
kilka
genialnych, a
mniej znanych
filmów. Film
wojenny/
dramat:
Złodziejka
Książek-

Podczas II
wojny światowej
kilkunastoletnia
Niemka trafia do
rodziny
zastępczej,
pocieszenie
natomiast
odnajduje w
czytaniu
kradzionych
książek.
Przygodowy:
Kraina Jutra-

Nastoletnia
nami kosmosCasey
chłopak
odnajdując
urodzony na
rozczarowanego marsie w
życiem Franka
skutek nie
wraz z nim
planowanej
wyrusza w
ciąży
podróż i próbuje astronautki po
rozwiązać
kilkunastu
zagadkę
latach wyrusza
miejsca
szukać Ojca.
zagubionego w
Oliwia Świrska
czasoprzestrzeni.
Sci-Fi: między

Martyna Hebel
poleca książki
Wojownicy to
seria książek
pisana przez
grupę autorów
posługujących
się
pseudonimem
Erin Hunter.
Książki
opowiadają o
kotach żyjących

w lesie.
Wszystkich
książek razem
jest ok. 99 i dalej
są pisane.
Podzielone są
na 16 pod cykli.
W Polsce
wydawane są
przez wyd.
Nowa Baśń.

Niezwykły świat
Felixa, Neta i Niki
Doskonały
humor i klimat,
sprawiają, że
czytanie staje
się
przyjemnością.
Dołącz do
zabawy ze
zwariowanymi
przyjaciółmi!

Trójka
gimnazjalistów
wspólnie
przeżywa
niesamowite
historie. Poznaj
uczniów
warszawskiej
szkoły i baw się
razem z nimi.
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Nasze pasje
i zainteresowania

Zachęcam do
robienia zdjęć!
Zdjęcia to
pamiątki, które
zostaną
nie tylko
w sercu,
ale i także
na papierze.
Bezcenne
pamiątki…

Wyjazd na mecz
Polska- Czechy

Jednym z,
według mnie,
bardziej
interesujących
hobby, jest
fotografia.
Obecnie zdjęcia
najczęściej

się robi
telefonem,
jednak jeśli
chce się, żeby
zdjęcia były
dobrej jakości,
to warto
zainwestować

w aparat dobrej
firmy, takiej jak
Nikon czy
Canon.
Fotografowie są
bardzo
potrzebni, czy
to do sesji

modelek, zdjęć
ślubnych, a
nawet do
"zwykłych"
zdjęć na
Instagrama.

Magda
Kordowska

Tata z mamą
zrobili naszej
rodzince
niespodziankę i
kupili na portalu
internetowym
Łączy Nas Piłka
bilety na mecz
Polska-Czechy,
który odbył się
na stadionie

PGE ARENA
w Gdańsku,
15.11.18 roku.
Na miejscu
zobaczyłam
wspaniały duży
sportowy obiekt.
Zebrało się ok.
33 tys. kibiców.

Widziałam
"Lewego"
Widziałam m.in.
Lewandowskiego,
Błaszykowskiego, Glika,
Milika,
Szczęsnego.
Mecz rozpoczął
się Polskim i
Czeskim

Hymnem
Narodowym.
Chociaż
przegraliśmy 1:0
to panowała
wspaniała
atmosfera. Julia
Semerling, 5c

www.dziennikbaltycki.pl

Dziennik Bałtycki | Numer 3 11/2018 | Strona 5

Kurierek z rumskiej 10-tki

WWW.JUNIORMEDIA.PL

DZIAŁAMY, POMAGAMY
I JESTEŚMY Z TEGO DUMNI :)
II miejsce
w XII
Festiwalu
Piosenki
Żołnierskiej
o Złoty
Buzdygan

2 listopada
dopisali licznie.
zorganizowaliśmy A darczyńcy
kolejną kwestę
otwierali serca i
na rzecz
portfele widząc
Hospicjum św.
miłe,
Wawrzyńca i
uśmiechnięte
Bursztynowej
dzieci.
Przystani.
Pogoda także
Wolontariusze z była tego dnia
naszej szkoły
wyjątkowa.

Serdecznie
dziękuję
wszystkim
opiekunom: p.
Katarzynie
Naczk, p.
Elżbiecie. Pijor,
p.Małgorzacie
Arendt i
wolontariuszom

z SP 10.
Zawsze można
na Was liczyć.
Opiekun Koła
Wolontariatu
Halina Groth

Weronika
o Złoty
Przychodzeń Buzdygan
uczennica
Kosakowo
klasy VIII
2018.
A zdobyła II Opiekunem
miejsce w
Weroniki
XII Festiwalu jest p. Anna
Piosenki
Bronowicka.
Żołnierskiej Gratulujemy.

KONKURS
RECYTATORSKI
Uczniowie
naszej szkoły:
Weronika
Przychodzeń,
Julia Darga oraz
Michała Bach
wzięli udział w
Konkursie
Recytatorskim
“Strofy

o Ojczyźnie”
zajęli II, III
miejsce. Był to
konkurs o
zasięgu
powiatowym.
Opiekun Anna
Bronowicka.
Gratulujemy !
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Rady dla początkujących
jeźdźców
1. W dosiadzie musisz mieć proste plecy, nogi w
strzemionach nie za głęboko (najlepiej tylko palce),
pięty w dół a łydki przyłożone do boków konia.
Pamiętaj, nie należy być spiętym, rozluźnij się i
rozkoszuj się jazdą.
2. Nie można nieustannie używać bata, bo może
stanąć dęba lub bryknąć. Pomoc naturalna to
działanie łydkami, a pomoc sztuczna to np. bat,
palcat, ostrogi. Przed wejściem w kłus najlepiej
zacmokaj i naciśnij łydkami - nie kop!
3. W stajni nie zachodź konia od tyłu i nie krzycz.
Gdy myjesz lub czyścisz konia dobrze jest go
uwiązać. Na razie instruktor lub instruktorka mogą
siodłać konia na którym jeździsz.
4. Jeżeli koń tuli uszy, unosi kopyto- oznacza
strach lub złość
uszy postawione do przodu- oznacza, że jest
spokojny
jedno ucho jest skierowane w prawo, drugie w
lewo- coś odtrąca jego uwagę
Najważniejsze to słuchać poleceń instruktorów.
Jeżeli czegoś nie wiesz śmiało możesz ich popytać
oni zawszę doradzą oraz pomogą zrozumieć.
Julia Turowska, 8a
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Cześć, nazywam się Nina, polecam w tym miesiącu
grę The Sims 4. Gra taod początku wzbudzała
kontrowersje z powodu wielu cięć takich jak małe
dzieci, baseny, duchy, ale na szczęście wiele z tych
elementówzostało już dodanych do gry. The Sims 4
wprowadza naprawdę sporo fajnych rzeczy, których
nie miały poprzedniczki i przy których można się nieźle
bawić ! Simowie w The Sims 4 mają najlepszą
sztuczną inteligencję. Świat w grze jest bardzo żywy,
barwny, miejsca publiczne pełne są przechodniów. W
domu mamy mnóstwo mebli i obiektów. W The Sims 4
mamy także masę ciekawych obiektów do zebrania.
Oprócz klasycznych roślin, ryb, owadów czy skał
mamy również żaby, wielkanocne jajka czy cukrowe
czaszki ze specjalnych wyzwań świątecznych, figurki,
plakaty, szklane kule i wiele, wiele więcej! Simowie w
czwórce są żywi, pełni ekspresji oraz mają bogatą
mimikę. The Sims 4 jest często uaktualniana. W
każdym miesiącu dostajemy aktualizacje, które dodają
coś ekstra. Mało która gra może poszczycić się takim
bogactwem. Polecam tę grę :) Nina Cybulska, 4b
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Według Konwencji o Prawach Dziecka (art. 1) dziecko to „każda istota
ludzka w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem
odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.

PRAWA DZIECKA
DOKUMENTY MIĘDZYNARODOWE
OKREŚLAJĄCE PRAWA DZIECKA
Pierwszym dokumentem międzynarodowym,
który określał prawa dziecka była Genewska
Deklaracja Praw Dziecka stworzona w 1924 roku
przez Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom,
a następnie przyjęta przez Ligę Narodów.
Po II wojnie światowej prawami dziecka zajęła się
Organizacja Narodów Zjednoczonych.
W 1959 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło
Deklarację Praw Dziecka, w której wyraźnie
poszerzono katalog praw przysługujących
dzieciom na całym świecie.
Najważniejszym dokumentem międzynarodowym,
który określa prawa dziecka jest Konwencja o
Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ w 1989
roku.
Nazywana jest światową konstytucją praw dziecka.
Do 2002 roku Konwencję ratyfikowały 192 państwa
(w tym Polska w roku 1991).

Konwencja o Prawach Dziecka ustanowiła status
dziecka oparty na następujących założeniach:

1. Dziecko jest samodzielnym podmiotem, ale
ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną
i fizyczną wymaga szczególnej opieki i ochrony
prawnej.

2. Dziecko, jako istota ludzka, wymaga poszanowania
jego tożsamości, godności i prywatności.
3. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania
dziecka.
4. Państwo ma wspierać rodzinę, a nie wyręczać ją
w jej funkcjach.
Konwencja o Prawach Dziecka zawiera najszerszy
katalog praw dzieci:
1. Zasada dobra dziecka.
2. Zasada równości.
3. Zasada poszanowania praw
i odpowiedzialności obojga rodziców.
4. Zasada pomocy państwa.
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Nie ma dzieci – są ludzie; ale o innej skali pojęć, innym
zasobie doświadczenia,innej grze uczuć.
J.Korczak

Powiedz
dziecku,
że jest
dobre,
że umie,
że
potrafi.
Janusz
Korczak

MAMY
PRAWO:
v Prawo do
życia i rozwoju.
v Prawo do
tożsamości i
identyczności
(prawo do
nazwiska,
imienia,
obywatelstwa,
wiedzy o
własnym
pochodzeniu).
v Prawo do
swobody myśli,

sumienia i
wyznania.
v Prawo do
wyrażania
własnych
poglądów i
występowania
w sprawach
dotyczących
dziecka, w
postępowaniu
administracyjnym
i sądowym.
v Prawo do
wychowywania
w rodzinie

i kontaktów z
rodzicami w
przypadku
rozłączenia z
nimi.
v Prawo do
wolności od
przemocy
fizycznej lub
psychicznej,
wyzysku,
nadużyć
seksualnych i
wszelkiego
okrucieństwa.
v

Prawo
nierekrutowania
do wojska
poniżej 15 roku
życia.
v Prawo do
odpowiedniego
standardu
życia.
v Prawo do
ochrony życia.
v Prawo do
zabezpieczenia
socjalnego.
v Prawo do
wypoczynku i
czasu wolnego.

v Prawo do
nauki.
v Prawo do
korzystania z
dóbr kultury.
v Prawo do
informacji.
v Prawo do
znajomości
swoich praw.
v Prawo do się
i zgromadzeń
w celach
pokojowych.
Aleksy
Żukowski

www.dziennikbaltycki.pl
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Jacek Kałduński i Piotr Kozłowski
polecają w tym miesiącu...
Ania opowiada o swoim kocie...

Kot-udomowiony
gatunek ssaka
Kto posiada
kota, nie
musi się
obawiać
samotności.
Daniel
Defoe

Kącik
Technologiczny

Witajcie.
Oto mój kot.
Ma na imię
Pusia.
Jej
szczególne
4a

umiejętności
to siedzenie
jak
człowiek.
Zawsze
kiedy

siedzimy
całą rodziną
na kanapie
to ona
przychodzi
i z nami

ogląda
programy
telewizyjne.
Jest bardzo
szalona
Ania
Staniszewska

Hitman 2- Gra
akcji. Premiera
odbędzie się 13
listopada
bieżącego roku.
Gra ukaże się
na PC, XONE,
PS4
Fallout 76- 1sza
część, która
skupi się na

grze online z
otwartym
światem. Nowy
RPG ukaże się
już 14 listopada
na PC, XONE,
PS4.
Pokémon Let's
Go, wyjdzie
w 2 wersjach.
J.K. i P.K.

Gorące Premiery
Listopada
Jaką myszkę
gamingową
wybrać?
Polecamy Rival
600, 8 stref
RGB, przedział
400-12000 DPI.
Zastosowano w
niej 2 sensory
TrueMove

3+ uważany za
jeden z
najlepszych na
rynku. Ma 7
przycisków
programowalnych.
Cena to ok.
350zł.Polecamy
J. Kałduński
P. Kozłowski
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Uczenie się jest jak wiosłowanie pod
prąd: gdy tylko się zaprzestanie
- człowiek się cofa. (B. Britten)

Na lekcjach j.
angielskiego
nauczyciele w
naszej szkole
wykorzystują
rozszerzone
treści
programowe

z wiedzy o
Wielkiej Brytanii,
USA, Kanadzie i
innych krajach
anglojęzycznych:
kulturze,
tradycjach,
historii. Zawarte

w programie
treści
wprowadzają w
świat
cywilizacyjnokulturowy i są
dobrane tak,

aby
zainteresować i
zaangażować
uczniów.
Słuchamy,
czytamy,
piszemy …DG

The ENGLISH
CORNER

Better luck next
time –
powodzenia
następnym
razem
Bob’s your
uncle –
załatwione/ po
sprawie
Bull’s eye –
strzał

w dziesiątkę
Come off it – daj
spokój/ oj tam,
oj tam
Cross my
heart – słowo
daje
Don’t mention itnie ma za co.
D.G.

ZAJĘCIA
TECHNICZNE
Chcesz się
zmierzyć z igłą i
nitką? Zajęcia
techniczne w
klasie 5c są
niezwykle
ciekawe. Na
ostatnich
zajęciach
uczyliśmy

się wycinać
serduszka
według wzoru,
następnie
przyszywać
dwie części by
utworzyć całość
środek wypełnić
np. watą.
A.M.

