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13 MARCA
obchodziliśmy w
naszej szkole
Dzień Świętego
Patryka. Jest to
irlandzkie święto
narodowe, 
a przede wszystkim
religijne,
obchodzone

17 marca. Jest to
też dzień wolny od
pracy w Irlandii,
Irlandii Północnej,
Nowej Fundlandii,
Labradorze i
Montserrat.
Najważniejszą
tradycją tego dnia
jest noszenie

zielonych ubrań,
ponieważ jest to
narodowy kolor w
Irlandii. Nawiązuje
również do
trawiastego
krajobrazu i
koniczyny, która
jest symbolem Św.
Patryka.     MH

W tym miesiącu
proponujemy
przeczytać legendę 
o Św. Patryku. 

"Patryk był małym wesołym
chłopcem. Mieszkał w szkockiej
wiosce tuż nad brzegiem morza.
Pewnego dnia usłyszał głosy ..." 

W numerze marcowo-kwietniowym polecamy, m.in.
relację z Dnia św. Patryka oraz Dnia Innowacji ...



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 8 05/2019 | Strona 2  

WWW.JUNIORMEDIA.PLKurierek z rumskiej 10-
tki

    Wiosna 
   u “Sówek”

Saint Patrick's
Day ...

Życzenia 
      z Afryki

BEST
WISHES
FOR OUR
FRIENDS

FROM
AFRICA :)

W marcu
otrzymaliśmy
życzenia oraz
pięknego
słonika od
naszej
rówieśniczki 
z Nigerii. 
Dziękujemy za
życzenia.

Saint Patrick's
Day is a
Catholic feast
day which
celebrates Saint
Patrick (386-
493), the patron
saint of Ireland.

It is usually
celebrated on
March 17. Saint
Patrick's Day is
celebrated
worldwide by
Irish people and
increasingly

by many of
non-Irish
descent. The
oldest and
largest parade
in the world is
held in New
York City.

Parades also
take place in
Dublin and in
most other Irish
towns. We also
celebrated this
day. .
               MH

Grupa “Sówek”
zabawiła się w
ogrodników.
Zasadzili w
małych
kubeczkach
rzeżuchę.
Natomiast
zabawy
logopedyczne

polegały na
dmuchaniu
przez słomkę
na kolorowe
kleksy. Efektem
zabawy był
barwne
wiosenne
kwiaty.
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21 marca Dzień Nowych Technologii -
w dniu tym dominowały różnorodne
multimedialne zajęcia edukacyjne.

KINO SZKOLNE
SP 10 na FB :)

 AKCJA
 TAK POMAGAM

Klasa 4a
organizatorem
WIECZORU
KINOWEGO 

Dnia 11.03
odbył się
Wieczór Kinowy
organizowany
przez klasę 4A.
W tym dniu było
można obejrzeć
z przyjaciółmi
lub osobno film i
zajadać
popcorn.

Polecamy też
zobaczyć na
Facebook: Kino
Szkolne-SP10

Wspaniali
wolontariusze
naszej szkoły
po raz kolejny
uczestniczyli w
zbiórce
żywności w
sklepie
Biedronka.
Bardzo dziękuję

nauczycielom i
młodzieży,
którzy poświęcili
swój wolny czas
na pomoc
potrzebującym.
Opiekun
wolontariatu,
Halina Groth

Podczas lekcji
historii
uczniowie 
rozwiązywali 
quizy
z przeszłości,
Uczniowie klas
młodszych
wykonywali
kodowania. 
W bibliotece

pokazano
dwie prezentacje
multimedialne 
związane
z czytaniem. 
W świetlicy
tworzono projekty
dużych
smartfonów.
Były pokazy 
filmów

3d, zabawy
z kulą
plazmową,
taniec i śpiew
na XBOX ONE
KINECT,
zajęcia
z ROBOTYKI i
zabawy
z okularami
VR, smartwatch, smart

band,
pokazy kamer, aplikacji
na tablecie i e-
booki.
Gościliśmy
A.Borys i
P.Wittbrodta
z Urzędu
Miasta i  Radio
Gdańsk.
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Filozofując, wszystko zaczyna się od
zdziwienia, stanowi ono pewien formę
zainteresowania, zmusza nas do
filozofowania.

KĄCIK 
     FILOZOFA

Arystoteles
Ἀριστοτέλης

Arystoteles-
stagiryta, filozof

Do dziś
filozofem
wszech czasów
jest
wszechstronny
Arystoteles 
sprzed ponad
dwóch tysięcy
lat.

To po prostu,
tłumacząc 
łacińskiego
języka
‘umiłowanie
mądrości’’, a w
bardziej
dostępnym
tłumaczeniu,
systematyczne i
krytyczne

rozważania
problemów
dążących
zarówno do
poznania ich
istoty jak i
zrozumienia
świata.
               DG

Było  filozofów, 
co  nie  miara, 
nadmiar  wielu,
tak wieść
niesie, ale
 żaden  nie  był
 tym,  co głosi 
się  o
Arystotelesie.
Tak, Arystoteles
 z  p.n. e.
czwartego
wieku, był
niepokonany

 w filozofii, 
mówiąc o swym
wieku. Właśnie
on wznosząc
 się samotnie
 ku
wszechrzeczy,
nawet  u
słynnemu
Platona, jego
potknięciom
przeczy. Nawet 
jemu  jako
Huxleya 

nowego
dzielnego
świata, nie
dorówna
mu mistrza
dźwięku, 
Verdiego
Traviata.
Twórczość
Arystotelesa, to
Platona teoria
rozwodniona
przez zdrowy
rozsądek, stąd 

dlatego taka
zawiła i i ona.
Jako, że Platon
i zdrowy
rozsądek nie
mieszczą się
łatwo, chciwie
wykorzystując 
naiwność
człowieka zbyt
gładko. DG

Filozofia sięga
ok. 2 tysięcy lat.
Za pierwszych
filozofów uznaje
się Talesa z
Miletu, który
zajmował się
przyrodą i
matematyką,
ale to Sokrates

był tym, który
sprowadził
filozofię
penetrującą
przestrzeń
wysokiego
nieba, na ziemie
spod
strzechy. DG
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AN ENGLISH CLASS PROJECT
,,UNUSUAL FOOD ART’’ 

  Be healthy :)

Miejski Konkurs 
o Kaszubach 

29.03.br.  w
MDK-u odbył się
finał Miejskiego
Konkursu
Wiedzy o
Kaszubach,
klasy 7-8
reprezentowali:
J.Turowska,
J.Rudecki,

J. Klawiter oraz
S. Gostomski.
Do finału
ustnego dostali
się Julia i
J.Rudecki, zajęli
oni ex-aequo V.
IV nie
przyznano.
Gratulujemy. BF

W ramach
pracy
projektowej
,,Niezwykłe
owocowe
stworki ‘’ klasa
4 poznała wiele
różnych słów
związanych z
tematyką
kulinarną.

Podsumowując
wszystkie
przydatne
zwroty
dotyczące
żywności,
owoców i
warzyw
uczniowie
dowiedzieli się
jak

należy
prowadzić
zdrowy tryb
życia.
Wielką radość
sprawiła
dzieciom lekcja,
na której
wszyscy mogli
popróbować
pomysłowych

szaszłyków z
egzotycznymi
warzywami.
Uczniowie
zaskakiwali
pomysłami jak
można
udekorować
sałatki aby
wyglądały
zdrowo :)
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Jakub 
i Piotr
polecają
...

Nintendo Switch to konsola produkowana przez uznaną japońską firmę Nintendo. Konsola oferuje inne
doznania, ponieważ jest jednocześnie konsolą stacjonarną i najlepszą dostępna na rynku konsolą
przenośną. 
Mimo, że parametrami nie dorównuje konsolom od konkurencji, większość gier na nią stworzoną są
 do niej przystosowane i działają płynnie z przyjemną dla oka oprawą graficzną.
Płynnie przejdźmy więc do najważniejszego pytania, czy warto kupić tę konsolę? 

Odpowiedź brzmi tak! Pewnie zapytacie dlaczego? Ponieważ jako jedyna konsola na rynku oferuje tryb
przenośny i stacjonarny jednocześnie, jest wygodna w użytkowaniu i ma przyjazny interfejs, jednak
wciąż w nim czegoś brakuje. 
Co do gier to obecnie mamy już ogromną bibliotekę głównie tytułów Indie dostępnych w eShopie
(elektronicznym sklepie Nintendo) i świetną bibliotekę gier od samego Nintendo dostępnych tylko na tej
konsoli. Zastosowano również technologię Joy-Conów czyli odłączanych kontrolerów. Są to małe
padziki, które po połączeniu dają nam pada wielkości normalnego pada, jednak posiada to także inne
zastowanie, ponieważ możemy Joy-Cona obrócić i w niektórych grach możemy używać tego jako
osobnego pada.Sama konola posiada dotykowy ekran 6,2'' do którego możemy doczepić kontrolery
 i przekształcić ją w prawowitą konsolę przenośną.

Natomiast aby grać na telewizorze musimy skorzystać z dołączonego docku. Wystarczy włożyć
konsolę, wyjąć pady i cieszyć się grą na dużym ekranie. Bateria pozwala na kilka godzin intesywnego
grania i ma pojemność 4310mAh.Co do rozdzielczości w trybie przenośnym jest to 1280x720, a na
telewizorze 1920x1080. Japończycy zastosowali w swojej konsoli wejście USB typu C pzeznaczone
 do ładowania baterii i podłączenia konsoli do stacji Nintendo Switch Dock. Posiada także wejście
słuchawkowe, wejście na karty z grą oraz sprytnie schowaną kartę MicroSD. 

Konsola posiada również 32GB pamięci wbudowanej, co po dłuższym czasie użytkowania i zakupie
kilku gier z eShopu nie wystarcza. Konsola posiada też nóżkę dzięki czemu możemy ją postawić i grać
wszędzie.

Wypisaliśmy wyżej wszelkie informacje i zalety, jednak teraz czas na wady.Po pierwsze dock - został źle
zaprojektowany i w trakcie wkładania konsola rysuje ekranem po twardym plastiku.Po drugie wejście do
ładowania jest na dole co uniemożliwia ładowanie konsoli w trakcie grania na wysuwanej nóżce.
Konsola też po dłuższym użytkowania grzeje się.Nie wiadomo także dlaczego w konsoli nie
 jest dostępny moduł Bluetooth i nie jest obsługiwany język Polski.Konsola nie posiada też
przeglądarki, aplikacji takich jak Netflix, ale od nie dawna mamy za to YouTube'a.
Podsumowując polecamy wybór właśnie tej konsoli, ale raczej jako drugorzędnego sprzętu, ponieważ
nie zagramy na niej większość tytułów dostępnych na innych platformach.

POLECAMY !   POLECAMY !     POLECAMY !   POLECAMY !   POLECAMY !     POLECAMY !   

Recenzja
konsoli
Nintendo
Switch po roku
użytkowania.
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