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ORGANIZATOR
PROJEKTU

W numerze styczniowym
polecamy m.in. relacje z finału
WOŚP i konkursu "Projekt z
klasą", działalności klas 1-3...

PARTNER

27 FINAŁ Wielkiej
Orkiestry ...

Czyniąc
dobro
dokładaj
wysiłek
wszelki,
bo dzięki
swojemu
miłosierdziu
stajesz się
WIELKI.
Miłosierdzie to
wielkość człowieka. To ręce, na
które ktoś czeka.
To siła napędu
dobroci,
To wdzięczność,
która Cię ozłoci.
Miłosierdzie
podwójnie powraca
I dobro dobrem
nagradza.
Nie boi się
wzgardy,obłudy,
uśmiechu,
Lecz widzi
człowieka
w człowieku.
To nie litość bez
fałszywej ironii,
To szczere serce
wyciągnięte na
dłoni. Więc żyjmy
godnie! To nasze
wielkie życiowe
wyzwanie ...

Żegnaj Panie
Prezydencie [*]
Z wielkim żalem
i bólem
przyjęliśmy
wiadomość o
tragicznej
śmierci
Prezydenta
Gdańska Pawła
Adamowicza.
W jednej chwili
straciliśmy
wielkiego
przyjaciela ludzi,
dobrego

człowieka.
Rodzinie i
Bliskim
składamy
najszczersze
wyrazy
współczucia.
Pogrążona w
żałobie
społeczność
SP10.
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MÓWIMY GŁOŚNO "STOP
MOWIE NIENAWIŚCI"

W naszej
szkole
prowadzone są
liczne działania:
warsztaty,
szkolenia z
cyberprzemocy,
działania

przeciw
hazardowi,
hejtowi w
Internecie,
poniżaniu, by
zapobiegać
agresji fizycznej
i psychicznej.

Zachęcamy do
z pedagogiem,
zapoznania się
psychologiem
z lekturą.
na terenie
http://stopmowienienawisci.pl
Jeśli masz
szkoły.
problem,
Pamiętaj, nie
zachęcamy do
jesteś sam :)
BA
spotkań

www.dziennikbaltycki.pl
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NIENAWIŚĆ
naj niższym
z uczuć.

Z nienawiścią
walczy się,
zaczynając od
własnego serca.
Nieraz oznacza
to
powstrzymanie
obelżywych
słów, które
cisną się na
usta.. To nie

jest bierność.
Nie jest
biernością
zatrzymanie się,
gdy kolejny krok
oznacza
wpadnięcie w
pułapkę. Albo
raczej: spiralę
nienawiści.
Zrozum,wybacz

NIENAWIŚĆ
wszystko niszczy
Zrozumienie
tego, jakie
uczucia są
ważne oraz
jakie znaczenie
mają w naszym
życiu inni ludzie,
może pomóc w
przezwyciężeniu
konfliktów,

kryzysów i
cierpienia.
Szczypta
pokory, trochę
dobrej woli,
umiejętność
patrzenia poza
siebie to klucz
do sukcesu.

www.dziennikbaltycki.pl
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27 finał WOŚP
stanowisko udzielania
pierwszej pomocy

13 stycznia nasi
uczniowie, w
ramach WOŚP
fenomenalnie
zaprezentowali
się na
MOSiRze

w występie pt.
Tańce i piosenki
“Dziesiąteczki”
z solistką Mają
Patek z klasy 8
pod opieką p. J.
Grabowskiej i J.

Dyrekcja
SP10 dziękuje
za wkład i
zaangażowanie.

Walenciak.
Druga grupa
była w Domu
Kultury
“Janowo” dając
pokazy
udzielania

pierwszej
pomocy pod
opieką pani A.
Wesołek –
Radzikowskiej i

p. Doroty
Gadomskiej.

Pomagając innym
pomagasz sobie

Człowiek jest
wielki nie przez
to, co posiada,
lecz przez to,
kim jest; nie
przez to, co ma,
lecz przez to,
czym dzieli się z
innymi.
Bogatym nie jest
ten kto posiada,

lecz ten kto
daje. Starajmy
się tak żyć, by
nikt nie czuł się
głodny
i samotny.
Karol Wojtyła

Żegnamy Prezydenta Gdańska...
"Róbmy
wszystko, żeby
być taką
wspólnotą, o
jakiej marzył
Paweł
Adamowicz",
tzn. wolną od
nienawiści,
tolerancyjną,

o szerokim
wachlarzu
kultury osobistej
i dla której słowo
"POMAGAM" to
przede
wszystkim
CZYNY ❤
Redakcja
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JAK BRONIĆ SIĘ PRZED HEJTEM ?
Przede wszystkim trzeba reagować. Nie
możemy się godzić na naruszanie dóbr
osobistych drugiego człowieka, pisanie
uwłaczających komentarzy, publikacje
zdjęć i filmików. To jest przestępstwo.
Musimy reagować, bo brak reakcji to
przyzwolenie na dalsze działanie
sprawcy. Należy wzmacniać w osobie
szykanowanej przekonanie, że szukanie
pomocy u dorosłego jest właściwe i że się
na tym nie zawiodą. Nie należy mówić, że
nic się nie stało. Stało się. Nie możemy
być bierni wobec ofiary przemocy. DG

Nie może
być mowy
o pokoju
tam, gdzie
nie ma
szacunku.
Zrozumienie
niesie
wzajemny
szacunek
i przyjaźń.
Przyjaźń
niesie pokój
i dobrobyt.

Najprostszą i zarazem
najtrudniejszą odpowiedzią jest:
unikać czytania negatywnych
opinii, a zwłaszcza odpowiadania
na nie. Nie bez powodu karierę
robi hasło: "nie karmić trolla" odpowiedź na agresję jeszcze
bardziej agresora podburza. To
jednak dla hejtowanej i żyjącej w
ciągłym napięciu osoby trudne
zadanie - nie jest łatwo
zignorować negatywne
komentarze na swój temat.
Kolejnym wyjściem jest
zgłoszenie pełnego hejtu wpisu
administratorowi danej strony,
który może usunąć konkretny
wpis.

Poważnie
traktujmy
KAŻDE
przejawy
ZŁA.
Kopniak w
necie boli
bardziej i
zostaje dłużej,
nie hejtuj !
Nie niszcz
komuś życia,
nie
doprowadzaj
do tragedii.

Kto publicznie znieważa osobę z
powodu jej przynależności
narodowej, etnicznej, rasowej,
wyznaniowej lub z takich
powodów narusza nietykalność
cielesną innej osoby, podlega
karze pozbawienia wolności do
lat 3. Art. 257 KK

www.dziennikbaltycki.pl
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JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ
ZDROWIE

12 zasad zdrowego odżywiania dla
uczniów – według Instytutu Matki i
Dziecka
1. Do szkoły wychodź po śniadaniu i
ze śniadaniem.
2. Mleko, jogurty i sery to podpora
mocnych kości.
3. Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4. Pięć
posiłków w
ciągu dnia.
5. Jedz o
stałych porach
6. Mięso, jaja
czy ryby –
wybierz.
7. Jedz
kasze,chleb,
nie bułeczki.
8. Dzień bez
pięciu porcji
świeżych
warzyw,
owoców i soku

to dzień
stracony.
9. Jedz obiad.
10. Kolację
zjadaj
wieczorem, nie
przed snem.
11. Dobrą wodą
gaś pragnienie.
12. Ruch bez
ograniczeń,
słodycze z
umiarem.
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KRÓLI
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Objawienie
Pańskie, Epifania

Nasi uczniowie
na pochodzie ...

TURNIEJ PIŁKI
NOŻNEJ
piłkarzy z klas
0.
13 stycznia na
turnieju piłki
nożnej w naszej
szkole drużyna

złożona z
najmłodszych 3
piłkarzy z klasy
0b i jednego z
0a, zdobyła 3
miejsce. Warto
zaznaczyć, że
chłopcy po raz

pierwszy zagrali
w tym składzie i
dzielnie walczyli
pokonując
drużyny
pierwszoklasistów!
Gratulujemy!

Serdecznie w jasełkach
dziękujemy ulicznych 6
pani Halinie stycznia.
Groth oraz Święto
dzieciom i
Trzech Króli
rodzicom,
to święto
którzy
Objawienia
czynnie
Pańskiego.
uczestniczyli

Pozdrowienia od
Queeneth z Uyo
Nasza
stypendystka
Queeneth Peter
Edem
/dziewczynka
na zdjęciu w
różowej
spódniczce/
wraz z mamą
i rodzeństwem
przesyła

gorące
pozdrowienia
dla całej
społeczności
szkolnej.
Pozdrawiamy!

www.dziennikbaltycki.pl
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URODA, SPORT i MODA

Laminacja
galaretką jest to
domowy zabieg
odżywienia
włosów. Będą
wzmocnione i
błyszczące!
Zresztą efekty
na zdjęciach
mówią same za
siebie Dla kogo
jest ten
zabieg? Tak
naprawdę
Maja i Martyna

dla każdego,
jednak
najlepsze efekty
są na prostych,
suchych i
zniszczonych
włosach. Jeżeli
masz kręcone
włosy to miej na
uwadze, że taka
laminacja może
trochę osłabić
skręt twoich
włosów. Przepis:

galaretka w
proszku,
nieprzygotowana
(my użyłyśmy
wiśniowej z
firmy Twój
Deser), woda,
odżywka (którą
się spłukuje),
którą zazwyczaj
używasz do
włosów. Jak
wykonać?
Mieszamy

wszystko
razem w
proporcji 1:1.
My zużyłyśmy
4 łyżki galaretki,
4 łyżki wody i 4
łyżki odżywki.
Gładką masę
wcieramy w
umyte włosy i
pozostawiamy
na godzinę i
spłukujemy. Już
nie myjemy
włosów.

Co nam daje
laminacja?

W tym miesiącu
polecamy
obuwie marki
Tommy Hilfieger
i Guess. Są
świetne, bardzo
wygodne,
modne, w
różnych
fasonach i
kolorach.

Cena również
jest przystępna
jak za takie
marki.
Ogólnie, wg nas,
noszenie takich
butów to nie
snobizm, to
chęć dbania o
zdrowie i
wygląd. JS,NB

Zapraszamy do
klasy RUGBY
W naszej szkole
działa klasa 4a o
profilu Rugby.
Patronuje jej
Pan Michał
Pasieczny,
Burmistrz
Miasta Rumia.
Sponsoruje Klub
RC Arka Rumia.

Zapraszamy do
naszej klasy, bo
jest dużo frajdy,
zabawy i krótki
plan lekcyjny.
Pozdrawiamy,
Aleks i Kacper
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Nasz projekt nagrodzony grantem Nowej Ery!
Wygraliśmy 1000 zł !!!

Poznaj projekty nagrodzone grantami Nowej Ery!
“Projekt z klasą” rozpoczął się w zeszłym roku i dotyczył stworzenia
oryginalnego projektu, który miał na celu:
1. Kształtowanie wśród młodzieży postawy tolerancji, otwartości na
inne kultury oraz postawy zaangażowania społecznego.
3. Pokazanie uczniom, że pomaganie może być nie tylko pożyteczne,
ale także przyjemne.
4. Uwrażliwienie uczniów na potrzeby drugiego człowieka, w
szczególności chorych dzieci.
5. Współpraca z Domem Hospicyjnym dla Dzieci „Bursztynowa
Przystań” / prowadzony przez Stowarzyszenie Hospicjum im. św.
Wawrzyńca w Gdyni/
Decyzją Komisji Konkursowej wydawnictwa Nowa Era granty w
wysokości 1000 zł otrzymał projekt nr 708 LALKI świata.
Dziękujemy uczniom i opiekunowi pani D. Gadomskiej za
zaangażowanie i innowacyjne podejście do edukacji. BK

www.dziennikbaltycki.pl
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Talenty naszych
najmłodszych

10 stycznia
uczniowie
kl. 2A wraz z
p. Kasią
Naczk i
p.Olą Ćwiek
odwiedzili
dzieci z
przedszkola
,, Słoneczna
Jedynka”.
Zostaliśmy
ciepło
przyjęci

przez p.
odbiorcy z
dyrektor
zapartym
Grażynę
tchem
Kacperczyk przyglądali
oraz
się
pracowników. inscenizacji
Zaprezentowaliśmy
młodszym
koleżankom podziwiając
i kolegom
kukiełki i
przedstawieniegrę uczniów
kukiełkowe klasy
,,Jasełka,,.
drugiej.
Nasi
To były

ciekawe
przeżycia.
W drodze
powrotnej
wstąpiliśmy
do cukierni
na małego
pączka. Ten
dzień należy
do udanych.
KN

Klasa IIB
w Domu Seniora

Uczniowie z 2b wystawili jasełka
starają się
oraz zaśpiewali
urozmaicić
popularne
monotonię
kolędy.
codziennego
Dziękujemy p.
życia
Halinie Groth za
pensjonariuszom kultywowanie
Domu Seniora w polskiej tradycji
Łężycach.
wśród młodych.
Kolejny raz
odwiedzili ich i

BOMBKA BOŻENARODZENIOWA
I MIEJSCE –
Szymon Osika
II MIEJSCE –
Olaf Bulenda
III MIEJSCE –
Daria Kamińska
WYRÓŻNIENIA
Iga Gappa
Basia
DombrowskaSuska

Amelia
Gackowska
GRATULUJEMY
NASZYM
UCZNIOM
TALENTU!
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Uczniowie otrzymali zakładki ...

Ślubowanie
w bibliotece

...wręczono im
List do
Rodziców

17 stycznia br.
miała miejsce w
bibliotece
podniosła
uroczystość –
pasowanie
uczniów na
czytelników.

Dzieci zostały
przywitane
przez postaci z
bajek, w które
wcieliły się ich
starsze
koleżanki z klas
VII a oraz III a.

Baśniowe
bohaterki
przygotowały –
pod kierunkiem
pań z biblioteki
– krótki program
artystyczny, w
którym

aktywnie
uczestniczyli
zaproszeni mali
goście.

Zaprezentowane
wydarzenia
przeniosły
widzów w
zaczarowany
świat baśni, a
Królowa
Książka
opowiedziała,
jak być
wzorowym
czytelnikiem.

Dzieci złożyły
ślubowanie, a
następnie każde
z nich zostało
uroczyście
pasowane
na czytelnika...

Wystrzegaj się
ludzi jednej książki
"Kto czyta do kieszeni"
książki, żyje chińskie
podwójnie" przysłowie
Umberto
Eco"
Książka jest
niczym
ogród, który
można
włożyć

