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

„Jest mnóstwo
rzeczy, które
przyniosły mi wiele
dobrego, choć nie
przyniosły mi
żadnego zysku.
Taką rzeczą

są właśnie święta
Bożego
Narodzenia.
Oczywiście, jest to
czas hołdu i czci
dla samego
wydarzenia, ale dla

mnie te święta to
także miły czas
dobroci,
wybaczania i
miłosierdzia.”
Charles Dickens –
„Opowieść 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 energii i
pasji.
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Boże Narodzenie
oczami uczniów

W święta każdy
jest dzieckiem .. 

Przyszła chwila
ciszy uroczystej...

�- Co to jest
opłatek?
- To takie coś,
co się łamie i je
w Boże
Narodzenie; taki
biały chleb,
który ma
obrazki.�

MARZENIA NA
ŚWIĘTA
KLASY 5A:
manekina do
czesania (
Martyna T.),
żeby
rozbudowali

naszą szkołę
m.in. boisko do
koszykówki,
bieżnię,
większy plac
zabaw (
Kacper), nową
pościel

z napisem New
York ( Marta),
różne dodatki
do Simsów (
Zuzia), kupon
na warsztaty
taneczne (
Emma), nowy

laptop dla
graczy  lub
komputer (
Jacek), dodatek
do simsów "
cztery pory
roku" ( Martyna
S.).���

- Co można
sobie życzyć
przy łamaniu
się opłatkiem?
- Żebyśmy byli
zdrowi i
szczęśliwi, żeby
było dużo
radości, żeby
nie było wojny,
żebyśmy

zawsze chodzili
do szkoły,
żebyśmy mieli
dobre serce (nie
bili nikogo, byli
grzeczni, nie
pluli, nie
szczypali), żeby
lekcje były
ciekawe a pani
uśmiechnięta.

Co to jest
Pasterka?
- Taki kij, którym
się podpierają
pasterze,
dziewczynka,
która pasie
owce, msza w
nocy, na którą
chodzą dorośli.

Co się je w
czasie Wigilii?
- Barszczyk z
uchem, rybę,
zupę ogórkową.
Co to jest
kolęda?
Piosenka o
Jezusie.�

Bądźmy ludźmi nie
TYLKO w Święta
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ZDOLNI SĄ
WŚRÓD NAS �

Odwiedził nas 
   św. Mikołaj �

"Gwiazdka tuż,   
             tuż"��

Kolejny
sukces
naszej
uczennicy
ROKSANY
BORUCH z
klasy 1a.
Wyróżnienie

w
Powiatowym
Konkursie
Plastycznym
"Gwiazdka
tuż, tuż"
Gratulujemy 

Warsztaty
ceramiczne w 1b

18 grudnia w
hali MOSiR
rozdano
naszym
uczniom
stypendia
Burmistrza
Miasta Rumi

za działalność
kulturalną i
sportową. 
Otrzymali je:
* Zuzanna
Szulist (teatr)
wieloletnia
członkini

zespołu
teatralnego
Bambo
prowadzonego
przez Panią
Annę
Bronowicką
przy SP10,

* Michał
Bielecki (bieg na
orientację) który
trenuje w UKS
Siódemka
Rumia,
działającym w
naszej szkole.

10.12.2018
dzieci z klas I
oraz II
uczestniczyły w
warsztatach
ceramicznych.
Dowiedziały się
jak pracować z
gliną i jakich
narzędzi
używać.

Wykonały
świąteczną
ozdobę, która
będzie wypalana
w piecu, w
temperaturze
900 stopni C, a
następnie
pomalowana
glazurą. 



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 60 01/2019 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOgryzek

Łańcuch choinkowy
symbolizuje scalenie
rodziny i jej trwałość.

Łańcuch - symbol
porozumienia

RAZEM mamy tę
MOC ���

Już od
początku
grudnia nasze
myśli wybiegły
do magicznych
chwil Bożego
Narodzenia.
Czemu

tak tęsknimy do
tych Świąt? Coś
nas jednoczy, a
zarazem
pozwala na
osobistą
refleksję.  W
natłoku zajęć

i codziennych
obowiązków
przyjemnie było
usiąść wspólnie
przy stoliku i
tworzyć swoje
małe łańcuszki.
Dzieci dobierały

ulubione kolory i
łączyły jeden
element z
drugim, trzecim,
czwartym... 

Dzieci
podpisywały
początek i
koniec łańcucha
swoim
imieniem.
Łańcuszki rosły
i rosły, aż
połączyliśmy je
w jeden wspólny
łańcuch. Trzeba

było zawijasów i
zakrętasów, aby
zawiesić go w
świetlicy. Żadne
dziecko nie jest
samo –
wystarczy
podać sobie
ręce i już mamy
tę moc.   P. Ala

11.12.2018
dzieci z klasy Ib
odwiedziły
podopiecznych
Ośrodka
Rewalidacyjno-
Wychowawczego
w Rumi.
Tradycyjnie
atrakcji czekało

sporo: zabawa z
chustą
animacyjną ,
pieczenie
orzeszków z
kruchego ciasta,
wykonanie
ozdób z darów
lasu.             

� Wyprawy 
klasy 1 B �



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 60 01/2019 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Ogryzek

Świąteczne
tradycje- jasełka

By pokój ogarnął
serca Wasze ...

    WESOŁYCH     
       ŚWIĄT! ☃

20 grudnia w
naszej szkole
odbyło się
specjalne
spotkanie
mikołajkowe �

Mieliśmy

przyjemność
oglądać
przedstawienie
jasełkowe w
wykonaniu
uczniów klas 1,
a także
wysłuchać

kolęd
śpiewanych
przez grupę 3-4
latków i uczniów
klasy 5.
Podziwialiśmy
grę aktorską
naszych

najmłodszych.
Zobaczyliśmy
m.in. Maryję,
św. Józefa,
Pinokia.    DG

   Jasełka i śpiewane przez dzieci 
  i nauczycieli kolędy wytworzyły   
 niepowtarzalną atmosferę  świąt.

Ciepłe słowa
płynące z ust
Pani Dyrektor
były szczególnie
miłym akcentem
przed
zbliżającymi się
najpiękniejszymi
w całym roku

Świętami

Bożego
Narodzenia.
Gościem
specjalnym był
Pan Bogdan
Tokłowicz,
Pełnomocnik ds.
Oświaty. 

Na
zakończenie
uroczystości
szkolnej
świąteczne
życzenia
wszystkim
uczniom, 
ich rodzicom,
nauczycielom 

i pracownikom
szkoły złożyła
Pani Dyrektor,
Liliana Król. 

Wesołych
Świąt
...�����
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Julcia z Tatą na
warsztatach :)

 Samych dobroci   
  w 2019 roku

Opinie rodziców 
o warsztatach

 Warsztaty Świąteczno- Integracyjne
dla uczniów i rodziców naszej
szkoły 
                8 grudnia 2018 r.����

Warsztaty były
podzielone na
cztery moduły.
Każdy mógł coś
znaleźć
interesującego
dla siebie.

Najbardziej
podobała się
sfera
kreatywnej
twórczości z
elementów
naturalnych:

pni drzewa,
szyszek,
orzechów i
patyczków od
lodów.
Uczniowie
tworzyli aniołki,

stworki, choinki,
szopki i obrazki
świąteczne. 
Atmosferę
umilały kolędy,
piernikowe
ciasteczka

i babeczki. 
Powstał tez
domek z
piernika. 
            EA, KK

Mama jednego z
uczniów mówiła:
„…od wielu
miesięcy nie
miałam wolnej
soboty. Jak to
dobrze, że
przyszłam

 na warsztaty z
synem.  Jest
taki szczęśliwy,
tyle rzeczy
wyczarował.
Już nie musimy
żadnych ozdób
kupować na
święta”.��

Jeden z
tatusiów
powiedział: 
„.. ile mamy
zapłacić za te
warsztaty? Nic,
naprawdę? I
możemy to
wszystko

 zabrać do
domu? Fajna
inicjatywa.
Dziękujemy. A
będą następne?
…”.
Organizatorki
dziękują:)�����
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Rodzice i przedszkolaki włączyły się
w akcję Caritasu szaliki zrobione
własnoręcznie dla bezdomnych �

�*Pomaganie
jest ważne*

„Zło dobrem
zwyciężaj”

*CARITAS*

Mamy też dwa
szaliki zrobione
przez Monikę i
Weronikę ze
Szkolnego Koła
Caritas w SP nr
7 w Rumi.
Ostateczny
wynik akcji to ok
1.5tys szalików
!!! Wszystkie

szaliki przed
świętami trafiły
do osób
samotnych i
bezdomnych –
w Sopocie,
Gdańsku,
Gdyni, Pucku i
Wejherowie.

Nasze "Rybki" 
wystąpiły z
przedstawieniem
jasełkowym w
Domu Seniora
w Rumi. Była to
bardzo
wzruszająca

chwila dla
wszystkich.
Dzieci
przybliżyły
narodziny
naszego
Zbawiciela,

Jezusa
Chrystusa.  Po
przedstawieniu
mali aktorzy
wręczyli
Seniorom
ręcznie
wykonane

szopki
betlejemskie. W
podziękowaniu
otrzymały słodki
poczęstunek.
Dziękujemy
naszym
maluszkom :) 
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Gratulacje �
�������

���FOOD 
PYRAMID ��

Talent jest darem
uniwersalnym �

”UCIEKNIJ NAŁOGOM 
W PASJĘ”

W piątek 14
grudnia w Stacji
Kultura w Rumi,
odbyło się
podsumowanie
Międzyszkolnego
Konkursu
Plastycznego

pt.: ”Ucieknij
nałogom w
pasję”. W tym
roku tematem
przewodnim
było
„Szczęście”. .
Uczennica

klasy IIa Lidia
Zdrojewska
otrzymała
nagrodę
specjalną a
uczeń klasy 5a
Ivan
Zahrebeniuk

 I-miejsce.
Serdecznie
gratulujemy i
życzymy
dalszych
sukcesów.
P. Iwona
Dziewiałtowicz

FOOD
PYRAMID, czyli
Piramida
Zdrowia na
lekcjach języka
angielskiego.
Na zajęciach
przyrody i
techniki
uczniowie

poznali zasady
racjonalnego
żywienia,
natomiast na j.
angielskim nowe
słownictwo z tej
dziedziny. DG

Talenty
artystyczne
naszych
uczniów.
William
Shakespeare
namalowany 

na płótnie

farbą olejną,
przez ucznia
klasy 4,
Macieja
Łacha.
Brawo �
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       4 grudnia  podsumowaliśmy konkurs plastyczny ogłoszony przez
szkolną bibliotekę. W konkursie wzięli udział uczniowie klas I – II oraz
klasy V i VI, którzy wykonali prace na temat „Magia świątecznego
drzewka”. Niezwykle barwne i pomysłowe ilustracje wyróżniały się
bogactwem formy i ciekawym wykorzystaniem technik plastycznych,
dzięki czemu możemy podziwiać wiele świątecznych drzewek
stworzonych przez dziecięcą wyobraźnię. 

Warto także dodać, że wychowawca świetlicy pani Alicja Haftka zachęciła
dzieci do zastosowania interesującej techniki, co pozwoliło wyodrębnić
dodatkową kategorię „Palcem malowane”. 
Temat konkursu okazał się również inspiracją do wykonania pracy
zupełnie innej, przestrzennej – świątecznej ozdoby, której autorką jest
uczennica klasy szóstej. 
Prace wszystkich młodych artystów zostały nagrodzone. Ich autorzy
odebrali dyplomy i nagrody z rąk pani dyrektor Liliany Król, która
podkreśliła staranność  i pomysłowość wykonanych prac. 
Bardzo miłym akcentem było zadedykowanie organizatorowi konkursu –
nauczycielowi bibliotekarzowi piosenki świątecznej w wykonaniu dzieci
przygotowanych przez p. Alicję Haftkę.

Konkurs plastyczny wpisał się w szereg działań szkolnych związanych ze
zbliżającymi się świętami i z ich wyjątkową atmosferą. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy wzięli w nim udział i zaangażowali się w jego
organizację.
                                                                                          Jolanta Eisner

POLECAMY KSIĄŻKI W ŚWIĄTECZNYM
KLIMACIE:��������
1.  Świąteczny list, Elyse Douglas. Magiczna
świąteczna opowieść o miłości, której nie może
pokonać czas.
2.  Magia grudniowej nocy, Gabriela Gargaś. W tę
grudniową noc magia świątecznej atmosfery rozgrzeje
serca wszystkich! 
3.  Kraina Mikołajka. Trzy nieznane w Polsce przygody
Mikołajka. 
4.  Emi i Tajny Klub Superdziewczyn. Tom 9. 

5. Ojciec Gwiazdka i ja. Matt Haig. 
6. Opowieści wigilijnej gwiazdki.
Gwiazdkowy prezent i inne
opowiadania. Danuta Zawadzka
Lech Zaciura Mariusz Niemycki
Renata Opala.
7. Psiego najlepszego. Był sobie
pies na święta. W. Bruce Cameron

POLECAMY :)
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 JEDZMY POMARAŃCZE 
NA ZDROWIE ... Oliwia poleca
Pomarańcza jest znakomitym źródłem
witaminy C, beta-karotenu i witamin z
grupy B (w tym kwas foliowy)
korzystnych dla skóry i nerwów oraz
cennego potasu, od którego zależy
prawidłowe ciśnienie krwi i rytm serca.
Zawierają substancje blokujące pierwszą
fazę powstania komórek nowotworowych
i związki o działaniu przeciwbakteryjnym.
Pomarańcze obfitują w błonnik
pokarmowy, który usprawnia przemianę
materii. Warto jeść pomarańcze razem z
błonkami rozdzielającymi cząstki oraz
białą częścią skórki. Znajdują się tam
bowiem flawonoidy, które wzmacniają
działanie witaminy C. To właśnie dlatego
witamina C naturalnego pochodzenia jest
lepiej przyswajalna niż jej syntetyczny
odpowiednik.

NIEZWYKŁA MOC CYTRYNY 
Na piękne paznokcie- 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 dzięki temu Wasze paznokcie bardzo się
wzmocnią.
Działanie przeciwstarzeniowe- Cytryna to
bogate źródło witaminy C, która jest
powszechnie wykorzystywana w
składzie wielu kosmetyków. Substancja ta
hamuje w skórze reakcje rodnikowe, które
odpowiadają za uszkodzenia komórek i
przyśpieszenie procesów starzenia. 
Wybielanie zębów- Łączymy sok z cytryny
z sodą oczyszczoną w taki sposób, aby
uzyskać konsystencję gęstej papki. Taką
miksturą dokładnie wyszczotkujcie zęby,
a następnie opłuczcie jamę ustną przy
użyciu letniej wody.
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