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       MIKOŁAJKI 
w naszym gimnazjum

Mikołajki z 3 c

Z okazji Bożego
Narodzenia
życzę Wam
wszystkim
realizacji
najskrytszych
marzeń, dużo
szczęścia i
sukcesów,
miłości i
szczerości przy
wigilijnym stole,
pięknej choinki,
mnóstwo
 podarunków
od Świętego
Mikołaja, a
przede
wszystkim
wspaniałych
chwil w gronie
rodzinnym i
znajomych.
Dorota
Gadomska
redaktor
"Ogryzka"

W numerze grudniowym polecamy
m.in. relacje z Zimowego Rajdu,
Tygodnia Profilaktyki, Warsztatów
Bożonarodzeniowych ...
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Konkurs "Igłą malowane", koncert,
warsztaty bożonarodzeniowe, czyli
nasze działania w grudniu ...

Rumskie spotkania
muzyczne

KONKURS "IGŁĄ
MALOWANE"

Spotkanie z Markiem Gerwatowskim :)

Rumskie
spotkania
muzyczne 
czyli kolejne
wspaniałe
spotkanie 
z Markiem
Gerwatowskim 

     
 

DNIA 15 XII
2016 W

GIMNAZJUM
NR 4 W RUMI
ODBYŁ SIĘ

FINAŁ
KONKURSU

TECHNICZNEGO
Z CYKLU „IGŁĄ
MALOWANE”

PT. 

„KASZUBY
MOJA MAŁA
OJCZYZNA”
 Cele to m.in.:
popularyzacja

tradycji
rękodzielnictwa
swojego regionu

PRACE
PRZEKAZALI
UCZNIOWIE
ZE SZKÓŁ:
SP9 i Gim. 4 
Nagrody
rzeczowe
i wyróżnienia

otrzymali:
W kategorii:
haftu- I –
Martyna
Klapkowska –
G nr 4, Prace z
elementem
haftu

kaszubskiego
 miejsce I –
Malwina
Udalska  – SP
9 oraz Julia
Kostrzewa - 
SP 9
Pozostali

uczniowie
otrzymali
 wyróżnienia :)
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ZWIEDZAMY, PODZIWIAMY,
SPACERUJEMY, WSPINAMY SIĘ ...
MODNIE UBRANI :)

   Kacper Łuka
 poleca
Wrocław

MODNY KĄCIK
okiem Julii ;)  

     KLASA 3 b 
    w GDAŃSKU

29.09.2016r.
wybraliśmy się
na wycieczkę
klasową do zoo
by zobaczyć
nowe zwierzęta
i lepiej się
poznać.

Zobaczyliśmy
m.in.małpy,
żyrafy, papugi,
krokodyle, wilki,
słonie. Kiedy
wychodziliśmy
z zoo udaliśmy
się jeszcze

do McDonalds,a
po zjedzeniu
smakołyków
pojechaliśmy do
domu. Nasze
wrażenia po
wycieczce były
bardzo

pozytywne i
planuję wybrać
się tam kiedyś
jeszcze w
niedalekiej
przyszłości.
Wiktoria, 2a

Szalone dziewczyny z 2a

Zobacz co jest
trendy na zimę.
Polecamy
modne
spódniczki oraz
buty na
przezroczystych
obcasach ,a
także ciekawą
propozycję

szarości.
Elegancki ,ale
nie pozbawiony
młodzieżowego
luzu styl to znak
charakterystycznego
aktualnego
sezonu.
Julia, 3a

Julia poleca w tym miesiacu

22 XI klasa IIIb
wybrała się na
spacer po
Starym Mieście
Gdańska. Z
Platformy
Bazyliki
Mariackiej
podziwialiśmy
panoramę
miasta

/wspinaczki po
440 schodkach/,
byliśmy w
Muzeum
Narodowym
oraz Starej
Zbrojowni. Był to
mile spędzony
czas !

Propozycja
wyjazdu na ferie
zimowe: jedźcie
do Wrocławia
do Ogrodu
Japońskiego,
Muzeum
Narodowego,
Panoramy
Racławickiej.
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TURYSTYKA w
NASZYM GIMNAZJUM
:)

Rajd Mikołajkowy

   InO Pagórki 
          2016

Na Sesji
Krajoznawczej
Małgorzata
Ostrowska i
Julia Żurek
opowiadały o
obozie
turystycznym a
Paweł
Szewczyk o
latarniach. 

2C

We wtorek 8XI
pod opieką
Joanny Kuźby i
Danuty
Sosnowskiej,
klasa 2c
pojechała do
Malborka na VII
Pomorską
Młodzieżową
Sesję

Krajoznawczą
PTTK.
Organizatorami
sesji byli
Pomorska
Komisja
Krajoznawcza
PTTK oraz
Oddział
Przewodnicki
PTTK

im. Stefana
Dubyny w
Malborku. Sesja
odbyła się w
Szkole
Łacińskiej. Na
takiej sesji
członkowie
PTTK oraz
miłośnicy
turystyki mogą

podzielić się
swoimi
turystycznymi
przeżyciami.
Naszą szkołę
reprezentowały
trzy osoby z
klasy 2c:
M.Ostrowska,
J.Żurek oraz
P.Szewczyk. 

W Gdańsku
18XI odbyły się
marsze InO
Pagórki 2016 na
których nie
mogło nas
zbraknąć. Były
to nocne
marsze.
Wszyscy wrócili
na metę cali a

nawet udało się
nam zająć II
(Zosia Melzer,
Ola Bielecka) i 
III m.  (Szulist
Wiktoria,
Agnieszka
Bianga,KorneliaPetka)
w kategorii TM.
RP, 2c

3XII odbył się
kolejny rajd
Mikołajkowy pod
nazwą
"Świątecznym
Bałaganem".
Sprawdzaliśmyczy
woda Zagórskiej
Strugi nadaje się
do picia

dla reniferów;
musieliśmy
udekorować
pierniki,
zaśpiewać
kolędę, pomóc
borsukom i
znaleźć
skrzynkę.
RP,2c

Wstyd to nie znać
ojczystej ziemi...
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"ŚWIĄTECZNA KACZKA" Składniki :Kaczka, 4 jabłka, 12 śliwek, 3-4
ząbki czosnku, 2 łyżeczki soli, 1 całe jajko,4 łyżeczki tartej bułki,1 łyżka
cukru, pieprz. Sposób przygotowania : Śliwki zalać gorącą wodą,
moczyć dwie godziny (odcedzić). Kaczkę umyć, osuszyć, następnie
pokroic czosnek, dodać dwie łyżeczki soli i utrzeć razem na tzw. mazię.
Natrzeć kaczkę w środku i z góry utartymi składnikami, oraz pieprzem i
odstawić na około godzinę (najlepiej na całą noc ). Obieramy jabłka w
grubszą kostkę, mieszamy ze śliwkami ( w całości ), wbijamy całe jajko,
dodajemy bułkę tartą i cukier - to jest farsz, którym będziemy
faszerować kaczkę. Wymieszać razem składniki farszu i nafaszerować
kaczkę w środku, zszyć lub zapiąć wykałaczkami. Kaczkę włożyć w
naczynie żaroodporne, wierzch kaczki obłożyć masłem, piec w 220
stopni celcjusza - 1/2 godziny. Następnie zmieniamy temperature na
170 stopni celcjusza i pieczemy 2 godziny. Po zarumienieniu kaczki
można nawierzch położyć folie, żeby się nie przypiekła za mocno. Pod
koniec pieczenia można dołożyć dodatkowo wokół kaczki ćwiartki
obranych jabłek ze śliwkami. Smacznego!                                          

                         ŚWIĄTECZNA KACZKA
według przepisu Pauliny Zabielskiej z klasy 2e 
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Projekt „Lider Lokalnej Ekologii" 

W tym roku szkolnym nasze gimnazjum realizuje ekologiczny
projekt „Lider Lokalnej Ekologii" organizowany przez organizację
samorządową – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i
Chylonki". W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wykonują
różnorodne działania dotyczące ochrony wody i szkodliwości
spalania odpadów w domowych piecach. Oto co, już zrobiliśmy: 1.
podczas rajdu mikołajkowego jednym z zadań było sprawdze-nie
czystości wody w Zagórskiej Strudze, uczestnicy musieli wykazać
się wiedzą o sposobach oczyszczania wody, wykonywali proste
badania w celu określenia jej jakości i przydatności do spożycia;
2.podczas zebrań z rodzicami uczniowie klasy IIc przeprowadzili
akcję informacyjną na temat picia wody z kranu, spalania śmieci i
segregacji odpadów.                                                           klasa   2c
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Jeszcze przed minionymi wakacjami w Gimnazjum nr 4 im. Karola
Wojtyły w Rumi odbyła się akcja „Krzyżyki dla Afryki”. Młodzież
rumskiej szkoły zbierała grosze, i nie tylko, aby pomóc dzieciom w
Nigerii. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup 1500 małych
krzyży, które polska misjonarka Siostra Elżbieta Blok wraz ze
swoimi afrykańskimi podopiecznymi wykorzystuje do robienia
różańców. Dochody uzyskane ze sprzedaży różańców
przeznaczane są na opłacenie czesnego dla małych przyjaciół z
Uyo. Dzięki pięknej postawie młodzieży Gimnazjum nr 4 ich
rówieśnicy z Afryki mogą się uczyć. W podziękowaniu za okazane
dobro dzieci z Nigerii przesłały zdjęcia efektów swojej pracy. 
Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wielką pomoc najbiedniejszym.
                                                                          Elżbieta Dziecielska
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Tradycyjnie w ostatnich dniach
listopada w  Gimnazjum Nr 4 w
Rumi odbyły się Dni Profilaktyki.
W ramach tego przedsięwzięcia 
zorganizowano m.in.: warsztaty
profilaktyczne"Cyberprzemoc",
przedstawienie w wyk. klasy 2c,
prezentację i wystawę prac
uczniów na temat „Uzależnieniom
mówimy NIE”, szkolenie PCK,
warsztaty prowadzone przez
pracowników MONARu oraz
pogadankę z policjantem z
Komisariatu w Rumi. Wydano
także numer specjalny Ogryzka.

DNI PROFILAKTYKI 
w Gimnazjum nr 4 
w Rumi 
28 listopada – 
9 grudnia 2016 roku
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W pierwszą sobotę adwentu 3 grudnia w naszej szkole odbyły się świąteczno-integracyjne warsztaty dla
uczniów i rodziców. Pani Beata Dżugan wprowadziła nas w tajniki decoupage ozdabiania przedmiotów
metodą serwetkową. Podziwiając wystawę prac uczniów klas IIb i IIe oraz Pań Beaty Dżugan i Elżbiety
Ambo wykonane techniką decoupage oraz wiklinową, każdy z nas nabrał chęci do podjęcia własnej
twórczej pracy. 
Co wybrać? Szkatułkę, pudełko, czy podkładkę, a może jednak coś ze szkła... A do tego bajeczny wybór
serwetek i dodatków. Aż się w głowie kręci, takie wspaniałości!
Z pod naszych rąk wyskakiwały cudeńka, a jedna z pań nadawała im czarodziejskim pyłem blasku.
Pani Krystyna Kielar zadbała nie tylko o coś słodkiego, ale także o magiczną świąteczną atmosferę.  
Bardzo dzielnie swoje pierwsze kroki stawiał jeden z tatusiów. Rozdzielał aniołki z serwetek, malował i
troszczył się o swoją rodzinę. Aż miło było patrzeć!
"…Ale mój syn chce mieć na szkatułce motylki.  Pomoże mu pani?"
"..A ja stąd nie wyjdę. Nawet o 16, aż z panią skończę wszystkie moje prace".  To takie budujące słowaJ
Powstały motylki i inne wspaniałości. Na koniec dzieciaki otrzymały słodycze i renifera z papierowej
wikliny, a Pani Beatka zaprosiła na kolejne warsztaty w kwietniu.
Taka wspaniała atmosfera i ta radość ze wspólnej pracy, życzliwość na długo pozostanie w naszych
sercach.
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GENETICALLY MODIFIED

FOOD: DANGER OR

OPPORTUNITY :)

 SHOULD WE BE READY
FOR TAKING RISKS ?

Personally, I agree with the statement that people must
be ready for taking risks. It`s in our nature. If it weren`t,
we would be still in one place.

 
Genetically modified food is a good topic to discuss.
People have different  opinions  about this. There are
arguments both for and against GM food.
GM food could help people in Africa, for example, who
suffer from famine because it grows fast. Moreover,
GM food could taste better than normal food and
maybe could contain more vitamins.
On the other hand, GM food may seem healthy but
could be toxic and not safe.  Maybe if we ate GM food
our children would be born without hands or legs.
Consequences are difficult to predict.
In conslusion, I think GM food could be a good idea
because it could help fight famine.
 
Zofia Melzer, 3b, 
Monika Hildebrandt her English teacher :)


	Z okazji Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim realizacji najskrytszych marzeń, dużo szczęścia i sukcesów, miłości i szczerości przy wigilijnym stole, pięknej choinki, mnóstwo  podarunków od Świętego Mikołaja, a przede wszystkim wspaniałych chwil w gronie rodzinnym i znajomych.
	DNIA 15 XII 2016 W GIMNAZJUM NR 4 W RUMI ODBYŁ SIĘ FINAŁ KONKURSU TECHNICZNEGO Z CYKLU „IGŁĄ MALOWANE” PT.
	„KASZUBY MOJA MAŁA OJCZYZNA”  Cele to m.in.: popularyzacja tradycji rękodzielnictwa swojego regionu
	PRACE PRZEKAZALI UCZNIOWIE ZE SZKÓŁ: SP9 i Gim. 4  Nagrody rzeczowe i wyróżnienia
	otrzymali: W kategorii: haftu- I – Martyna Klapkowska – G nr 4, Prace z elementem haftu
	kaszubskiego  miejsce I – Malwina Udalska  – SP 9 oraz Julia Kostrzewa -
	uczniowie otrzymali  wyróżnienia :)
	SP 9 Pozostali
	TURYSTYKA w NASZYM GIMNAZJUM :)
	Na Sesji Krajoznawczej Małgorzata Ostrowska i Julia Żurek opowiadały o obozie turystycznym a Paweł Szewczyk o latarniach.
	InO Pagórki
	2016
	Rajd Mikołajkowy


	ŚWIĄTECZNA KACZKA według przepisu Pauliny Zabielskiej z klasy 2e
	"ŚWIĄTECZNA KACZKA" Składniki :Kaczka, 4 jabłka, 12 śliwek, 3-4 ząbki czosnku, 2 łyżeczki soli, 1 całe jajko,4 łyżeczki tartej bułki,1 łyżka cukru, pieprz. Sposób przygotowania : Śliwki zalać gorącą wodą, moczyć dwie godziny (odcedzić). Kaczkę umyć, osuszyć, następnie pokroic czosnek, dodać dwie łyżeczki soli i utrzeć razem na tzw. mazię. Natrzeć kaczkę w środku i z góry utartymi składnikami, oraz pieprzem i odstawić na około godzinę (najlepiej na całą noc ). Obieramy jabłka w grubszą kostkę, mieszamy ze śliwkami ( w całości ), wbijamy całe jajko, dodajemy bułkę tartą i cukier - to jest farsz, którym będziemy faszerować kaczkę. Wymieszać razem składniki farszu i nafaszerować kaczkę w środku, zszyć lub zapiąć wykałaczkami. Kaczkę włożyć w naczynie żaroodporne, wierzch kaczki obłożyć masłem, piec w 220 stopni celcjusza - 1/2 godziny. Następnie zmieniamy temperature na 170 stopni celcjusza i pieczemy 2 godziny. Po zarumienieniu kaczki można nawierzch położyć folie, żeby się nie przypiekła za mocno. Pod koniec pieczenia można dołożyć dodatkowo wokół kaczki ćwiartki obranych jabłek ze śliwkami. Smacznego!                                             Paulina Zabielska kl. 2e

	Projekt „Lider Lokalnej Ekologii"
	W tym roku szkolnym nasze gimnazjum realizuje ekologiczny projekt „Lider Lokalnej Ekologii" organizowany przez organizację samorządową – Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki". W ramach projektu uczniowie naszej szkoły wykonują różnorodne działania dotyczące ochrony wody i szkodliwości spalania odpadów w domowych piecach. Oto co, już zrobiliśmy: 1. podczas rajdu mikołajkowego jednym z zadań było sprawdze-nie czystości wody w Zagórskiej Strudze, uczestnicy musieli wykazać się wiedzą o sposobach oczyszczania wody, wykonywali proste badania w celu określenia jej jakości i przydatności do spożycia; 2.podczas zebrań z rodzicami uczniowie klasy IIc przeprowadzili akcję informacyjną na temat picia wody z kranu, spalania śmieci i segregacji odpadów.                                                           klasa   2c
	Jeszcze przed minionymi wakacjami w Gimnazjum nr 4 im. Karola Wojtyły w Rumi odbyła się akcja „Krzyżyki dla Afryki”. Młodzież rumskiej szkoły zbierała grosze, i nie tylko, aby pomóc dzieciom w Nigerii. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup 1500 małych krzyży, które polska misjonarka Siostra Elżbieta Blok wraz ze swoimi afrykańskimi podopiecznymi wykorzystuje do robienia różańców. Dochody uzyskane ze sprzedaży różańców przeznaczane są na opłacenie czesnego dla małych przyjaciół z Uyo. Dzięki pięknej postawie młodzieży Gimnazjum nr 4 ich rówieśnicy z Afryki mogą się uczyć. W podziękowaniu za okazane dobro dzieci z Nigerii przesłały zdjęcia efektów swojej pracy.  Dziękuję za Wasze zaangażowanie i wielką pomoc najbiedniejszym.                                                                           Elżbieta Dziecielska

	Tradycyjnie w ostatnich dniach listopada w  Gimnazjum Nr 4 w Rumi odbyły się Dni Profilaktyki. W ramach tego przedsięwzięcia
	DNI PROFILAKTYKI  w Gimnazjum nr 4  w Rumi  28 listopada –  9 grudnia 2016 roku

	zorganizowano m.in.: warsztaty profilaktyczne"Cyberprzemoc", przedstawienie w wyk. klasy 2c, prezentację i wystawę prac uczniów na temat „Uzależnieniom mówimy NIE”, szkolenie PCK, warsztaty prowadzone przez pracowników MONARu oraz pogadankę z policjantem z Komisariatu w Rumi. Wydano także numer specjalny Ogryzka.
	W pierwszą sobotę adwentu 3 grudnia w naszej szkole odbyły się świąteczno-integracyjne warsztaty dla uczniów i rodziców. Pani Beata Dżugan wprowadziła nas w tajniki decoupage ozdabiania przedmiotów metodą serwetkową. Podziwiając wystawę prac uczniów klas IIb i IIe oraz Pań Beaty Dżugan i Elżbiety Ambo wykonane techniką decoupage oraz wiklinową, każdy z nas nabrał chęci do podjęcia własnej twórczej pracy.  Co wybrać? Szkatułkę, pudełko, czy podkładkę, a może jednak coś ze szkła... A do tego bajeczny wybór serwetek i dodatków. Aż się w głowie kręci, takie wspaniałości! Z pod naszych rąk wyskakiwały cudeńka, a jedna z pań nadawała im czarodziejskim pyłem blasku. Pani Krystyna Kielar zadbała nie tylko o coś słodkiego, ale także o magiczną świąteczną atmosferę.   Bardzo dzielnie swoje pierwsze kroki stawiał jeden z tatusiów. Rozdzielał aniołki z serwetek, malował i troszczył się o swoją rodzinę. Aż miło było patrzeć! "…Ale mój syn chce mieć na szkatułce motylki.  Pomoże mu pani?" "..A ja stąd nie wyjdę. Nawet o 16, aż z panią skończę wszystkie moje prace".  To takie budujące słowaJ Powstały motylki i inne wspaniałości. Na koniec dzieciaki otrzymały słodycze i renifera z papierowej wikliny, a Pani Beatka zaprosiła na kolejne warsztaty w kwietniu. Taka wspaniała atmosfera i ta radość ze wspólnej pracy, życzliwość na długo pozostanie w naszych sercach.

	GENETICALLY MODIFIED FOOD: DANGER OR OPPORTUNITY :)
	SHOULD WE BE READY FOR TAKING RISKS ?
	Genetically modified food is a good topic to discuss. People have different  opinions  about this. There are arguments both for and against GM food.
	GM food could help people in Africa, for example, who suffer from famine because it grows fast. Moreover, GM food could taste better than normal food and maybe could contain more vitamins. On the other hand, GM food may seem healthy but could be toxic and not safe.  Maybe if we ate GM food our children would be born without hands or legs. Consequences are difficult to predict. In conslusion, I think GM food could be a good idea because it could help fight famine.


