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W numerze lutowym polecamy m.in. artykuły o Dniu
Kota, walentynkowych ciekawostkach, ptakach ...

Walentynki
2021

Dzień Świętego
Walentego w
przedszkolu
upłynął na
wzajemnym
okazywaniu sobie
życzliwości, dobroci
i przyjaźni. W
każdej grupie
dominował

kolor czerwony.
Niewątpliwie
największymi
atrakcjami były
zdjęcia w
ozdobionych
sercami ramkach
oraz otwarcie
skrzynki z pocztą
walentynkową,

do której dzieci
wcześniej wrzucały
walentynki dla
swoich kolegów i
koleżanek.  
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The Origin of
Valentine's Day

What does this 
Day celebrate?

What is the origin
of `Valentine` word

In Valentine’s Day
we express LOVE.

Valentine’s
Day,
also called St.
Valentine’s
Day, holiday
(February
14) when lovers
express their
affection with

greetings and
gifts. Given
their
similarities, it
has been
suggested
that the holiday 
has origins in
the 

Roman festival
of Lupercalia,
held in mid-
February. 
The festival
celebrates the
coming of
spring, included

fertility rites and
the pairing of
woman and
man by lottery.

At the end of
the 5thcentury 
Pope Gelasius
forbid the
celebration of
Lupercalia and
is sometimes
attributed with
replacing it with
St. Valentine’s 
Day but the true
origin of this

holiday is vague
at best.
Valentine’s
Day did not
come to be
celebrated as a
day of romance
until 14th
century.  

Valentine is a
masculine given
name derived
from the Roman
family name
Valentinus,
which
was derived
from
the Latin word
valens,

which means
"strong and
healthy."  It was
the name of
several
saints of the
Roman Catholic
Church.
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Kilka słów o
WALENTYNKACH

W oczekiwaniu na
śmierć nakreślił list do
ukochanej, który
podpisał `Twój Walenty`.

Tosia z klasy 5a poleca pyszny walentynkowy
torcik :)

W Kościele
katolickim jest
aż 8
Walentych, 
z czego 
14 lutego
obchodzi się
święto aż trzech
z
nich. 
Jeden poniósł
męczeńską
śmierć 
w
Afryce. 
Drugi był
księdzem w
Rzymie.

trzeci biskupem
Terni, który
uzdrawiał
chorych.
Według
legendy, 
jeden z
dostojników
cesarza
Klaudiusza
zwrócił
się do niego
o pomoc, 
kiedy
zachorowała
mu
córka. 

Gdy Walenty
uzdrowił ją,
ojciec
przeszedł 
z całą
rodziną 
na
chrześcijaństwo
co
wywołało
oburzanie
cesarza.
Rozwścieczony
Klaudiusz
rozkazał
zabić
uzdrowiciela.

Walenty
–ksiądz
rzymski ponoć
udzielał 
w tajemnicy
zakochanym
ślubów
a cesarz wydał
przepis
zakazujący
legionistom
wchodzenia 
w związki
małżeńskie. 

Jednak ci
mieli odmienne
zdanie. I
właśnie wtedy 
z pomocą
przychodził im
Walenty, który
za swoją
konspiracyjną
działalność
zginął
męczeńską
śmiercią. 

Jeszcze inne
opowieści
opisują
Walentego jako
chłopaka, 
który niósł
pomoc
chrześcijanom
w chwilach
utrapienia, 
za co został
skazany na
rozszarpanie
przez dzikie
zwierzęta.
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STYPENDIA DYREKTORA
SZKOŁY

Stypendyści to
osoby, które…

GRATULUJEMY !

Oto nasi
stypendyści :)

Stypendium 
Dyrektora jest
formą
promowania
szczególnie
uzdolnionej
młodzieży
uczęszczającej

do klas IV – VIII
. Przysługuje za
wybitne
osiągnięcia
edukacyjne
bądź sportowe.
Zgodnie z
regulaminem,

jest
przyznawane
uczniom,
którzy:
– osiągają
wysokie wyniki
w nauce,
przestrzegają

regulaminów i
zasad
obowiązujących
w szkole,

– uzyskały wysokie lokaty w 
konkursach o zasięgu ponad-
/wojewódzkim,
– uzyskały tytuł laureata lub
finalisty olimpiad,
– osiągają wybitne wyniki sportowe
oraz przestrzegają regulaminów
obowiązujących w szkole oraz są
medalistami wojewódzkich
zawodów sportowych.

W pierwszym
semestrze roku
szkolnego
2020/20201
stypendium
otrzymało
jedenastu
uczniów :
* Marta
Chmielecka (VIIIA),

* Julian
Dąbrowski (VIA)
* Paweł
Dębski (VIIIA),
* Maciej
Gessler (VIIB),

* Zuzanna
Kiełb (VA),
* Filip
Kwiatkowski 
(VA),
* Maja
Lewandowska 
( VIIB),
* Adam
Stróżyk (VIC),

* Maja
Tomaszewska 
( VIC),
* Igor
Wąs (VIIC),
* Antonina
Wnuk (VIC),
* Natalia
Wtulich 
(VIIIA)



www.dziennikbaltycki.pl Dziennik Bałtycki | Numer 20 02/2021 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Kurierek z rumskiej 10-

tki

O.Grzelka poleca...

Kaczki i łabędzie
jedzą ziarna zbóż. 

To najgorszy
sposób
dokarmiania,
który może
wyrządzić

więcej szkody
niż pożytku.

Nie traktujmy
ptaków jak
śmietników, nie
wrzucajmy do
karmników
starego, często
spleśniałego
pieczywa.

Zima jest
ciężkim 
okresem dla
ptaków dlatego
dokarmiajmy je
ziarnami zbóż:
nasionami dyni,
słonecznika,

płatkami
owsianymi,
kaszą
jęczmienna i
gryczaną. Menu
dopasowujemy
do gatunków
ptaków.

Najbardziej
uniwersalnym
pożywieniem
dla skrzydlatych
gości będzie
słonecznik i
gotowe
mieszanki dla
ptaków. 

Oliwier i
Roksana
Grzelka

Nieduże ptaki
wróblowate
ucieszy
mieszanka
nasion
słonecznika,
konopi, prosa,
pszenicy, owsa
albo płatków
owsianych.

Sikory nie
pogardzą też
powieszoną
surową słoniną,
podobnie jak
dzięcioły, ale
słonina może
wisieć max. 2
tygodnie.
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CYPRIAN MISZKA ZACHĘCA DO
CZYNNEGO WYPOCZYNKU NA
ŚWIEŻYM, ZIMNOWYM POWIETRZU.

Zima była gorsza
przez covid ? 

W co się bawić na
śniegu ...

Piękna nasza
polska zima ...

Moi kochani. W
związku z tym,
że mieliśmy
okazje
zobaczyć i
poczuć na
własnej skórze
zimę, której

od lat nie było,
pomyślałem, że
warto
wspomnieć, jak
wygląda zima w
coronawirusie.
Byliśmy
przyzwyczajeni

do tego, że
zawsze, kiedy
padał śnieg,
kiedy były
mrozy szliśmy z
rodzicami na
łyżwy, na narty
na stoki, jednej

zimy byłem w
Koszałkowie i
zjeżdżałem na
OPONACH.

W tym roku nie
mogliśmy z tych
wszystkich
dobroci
korzystać. Covid
- 19 który tak
bardzo zmienił
nasze życie dał
się odczuć
również
podczas
zimowych 

szaleństw. 
W tym roku
odwiedziła Nas
wyjątkowa zima,
czy nie
mogliśmy w niej
w pełni
korzystać. 

Ja korzystałem
ile mogłem !
Chodziłem na
sanki,
spacerowałem
w koło jeziora i
na
zamarzniętym
brzegu jeziora
(oczywiście

pod kontrolą
rodziców).
Chodziłem
pięknymi
leśnymi
szlakami,
budowałem
igloo na
podwórku. 

Może troszkę, ale kto chciał mógł
ją w pełni wykorzystać. 
Jeśli jeszcze Nas w tym roku
odwiedzi zachęcam Was do
spędzania jej aktywnie na tyle ile to
możliwe, a pomysłów nie brakuje.
                       Cyprian M. Kl 5a
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NIE TYLKO SANKI,
CZYLI ZIMOWE ZABAWY

NA POWIETRZU
UCZNIÓW KLASY 5A.
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Z cyklu Twoje Hobby: 

"Wędkowanie zimą"

Zima to idealny czas aby przygotować się do następnego sezonu
wędkarskiego w tym czasie można zakonserwować sprzęt dzięki
czemu będziemy mieć sprawny i niezawodny sprzęt na przyszły
sezon wędkarski. Można także zgłębiać tajniki wędkarstwa
oglądając poradniki oraz czytając książki. Warto także wtedy
zakupić nowy sprzęt, gdyż jest po prostu tańszy niż w środku
sezonu. Dobrze jest też czasami pojechać nad wodę po prostu
pozarzucać wędkę - może trafi się wtedy twoja wymarzona ryba!  
                                                                               Kacper Hennig
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    10 CIEKAWOSTEK 
        o CHINACH

1. 1 października 1949 utworzona została Chińska
Republika Ludowa.
2. Gęstość zaludnienia wynosi 140,4 osób/km2.
3. Kraj ten jest 31 razy większy od Polski.
4. Główną religią są religie chińskie, 32,2%.
5. Najwyższym szczytem jest Mount Everest, 8848
m n.p.m.
6. Najdłuższą rzeką jest Jangcy, 5520 km.
7. Najpopularniejszy sport to ping-pong
 8. Kraj ten zamieszkuje około 1 000 Polaków
9. Chiny mają najstarszy na świecie kalendarz –
księżycowy pochodzący z 2600 r. p.n.e.
10. Papier toaletowy wynaleziono w Chinach w
1300 roku. Na luksus ten mógł pozwolić sobie
jedynie cesarz.

Filip, 5a
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TALENTY NASZYCH UCZNIÓW

W TYM MIESIĄCY
PRZEDSTAWIAMY PRACE LENY
DARGI, UCZENNICY KLASY 5A.
GRATULUJEMY !
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TANIEC- pasja Marysi
Siembidy, z klasy 5a

KRYSIAN POTRYKUS, z klasy
5a, przedstawia sylwetkę
TOMASZA MAJEWKIEGO. 

Moją pasją jest taniec. Tańczę od 3 lat i
jestem akrobatką. Moja pasja zaczęła się
5 lat temu gdy moja mama zauważyła , że
ciągle tańczę, postanowiła , mnie zapisać
na pierwsze tańce. Tańczyłam już 2 lata
ale miałam za dużo obowiązków i
musiałam zakończyć lekcje tańca, po 2
latach w mojej szkole zaczęła się
akrobatyka artystyczna i oczywiście się
na nią zapisałam chodziłam na nią rok
niestety zaczęła się pandemia
koronawirusa i musiałam poprzestać na
zajęciach przez internet. Do dziś ćwiczę
akrobatykę i wychodzi mi to coraz lepiej.
Po tej historii zauważyłam, że pomimo
tylu zakazów dążę do celu i się nie
poddaje. 
                                            Maria Siembida

Tomasz Majewski jest najsłynniejszym
polskim kulomiotem. Urodził się 30
sierpnia 1981 r w Nasielsku, dorastał w
małej wiosce Słończewo. Gdy uczęszczał
do szkoły nie lubił lekcji wychowania
fizycznego. W pchnięciu kulą  Pan
Majewski zdobył dwukrotnie złoty medal
mistrzostw olimpijskich w 2008 i 2012
roku. Poza tym wielokrotnie stawał na
podium mistrzostw świata i mistrzostw
Europy. Jest kilkukrotnym mistrzem i
rekordzistą Polski. Docenianym w kraju
oraz za granicą. Odznaczony Krzyżem
Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim
Orderu Odrodzenia Polski. W 2016 r
zakończył swoją karierę sportową i
pracuje w Polskim Związku Lekkiej
Atletyki. Jest sportowcem o którym warto
pamiętać, gdyż jego sukcesy sprawiły że
Polska jest bardziej znana.
                              Krystian Potrykus V A
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Moi drodzy, w poprzednich numerach gazetki
pisałem Wam o hodowli patyczaków. 

Dziś postaram się zaszczepić w Was zamiłowanie
do modliszek. Od kilku tygodni hoduję modliszkę.
Obecnie jest w stadium L –6 . Karmię ją muszkami
owocówkami. Modliszki są to owady, które
najliczniej występują w strefie tropikalnej i
subtropikalnej. Swoją nazwę zawdzięczają pozycji,
przypominającej osobę z rękami złożonymi do
modlitwy. Modliszki są drapieżne, czasem
występuje kanibalizm. Nie jest jednak prawdą
popularny mit, zgodnie z którym każda kopulacja
kończy się zjedzeniem samca przez samicę.
Bardzo lubię obserwować zachowanie mojej
modliszki. Jest interesujące to jak polują na swoje
pożywienie. Często wyciągam moją modliszkę z
terrarium i karmię ją poza jej domem. Jeśli ktoś z
Was przejawia zainteresowanie owadami polecam
zainteresować się życiem modliszek. Jest
fascynujące. Na zdjęciach moja modliszka
podczas ataku i jedzenia.

Cyprian Miszka kl 5a
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Nasza tancerka, DARIA KLAMIŃSKA, z klasy 5a, na II Mikołajkowych Mistrzostwach w Tańcu
Nowoczesnym "Roztańczone Żuławy" dała z siebie wszystko. Kilka razy na podium, kilka medali.

1 miejsce formacja jazz dance 8-11 lat CZAROWNICE
2 miejsce formacja taniec współczesny 8-11 lat CZAROWNICE
3 miejsce solo jazz dance 10-11 lat Daria Kamińska
3 miejsce duet taniec współczesny 10-11 lat Daria Kamińska i Lena S.
3 miejsce mini formacja jazz dance 8-11 lat CZAROWNICE

Gratulacje !!
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