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"Ogryzek" już ma 1650
znajomych na FB :)

Skąd się wzięły
WALENTYNKI?

Był z wykształcenia
lekarzem, a także
biskupem. Żył w III
w.n.e.w Rzymie w
czasach panowania
Klaudiusza II. Ów
cesarz wydał dekret
zabraniający
mężczyznom ślubu.
Walenty złamał ten
zakaz i udzielał ich.
Został za to wtrąco-
ny do więzienia,
gdzie zakochał się
w niewidomej

córce strażnika.
Legenda mówi, że
jego narzeczona
pod wpływem tej
miłości odzyskała
wzrok. Gdy
usłyszał to cesarz
kazał zabić
Walentego. Dzień
przed egzekucją
Walenty napisał list
do ukochanej, który
podpisał "Od
Twojego
Walentego".  J.J.

Kochani właśnie
przekroczyliśmy
liczbę 1650!
Dziękuję, że
jesteście z nami, że
"Ogryzek" jest
Wam bliski a
młodym
dziennikarzom 
z Gimnazjum nr 4
dziękuję
szczególnie ... to
dzięki WAM rozwija
się dziennikarstwo
w naszej szkole. 
Pozdrawiam,
Dorota Gadomska

W numerze lutowym polecamy
m.in. relacje z rajdu „Rubinowa
podróż”, wycieczki do Londynu,
Walentynek, Turnieju Scrabble...

UWAGA !!!
Od 01.09. 2017
nasze
gimnazjum
przekształca się
w szkołę
podstawową. 
Zapraszamy do
klas 0,1,4 i 7 ;) 

OFERUJEMY m.in.
zajęcia na jedną
zmianę !!!
Interesujesz się
TURYSTYKĄ,
lubisz RAJDY  i
inne wycieczki,
pasjonujesz się
DZIENNIKAR-
STWEM, sportem,
CHCIAŁBYŚ
ZOSTAĆ
wolontariuszem a
może masz duszę
artystyczną i
pragniesz
realizować się w tej
dziedzinie ...
MUSISZ koniecznie
stać się jednym z
nas 
ZGŁOŚ się do nas
już dzisiaj ;) ;) ;) !!!

www.gimnazjum4.
rumia.pl/

Walentynki 2017
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1 pączek to aż ok.
400 kalorii, ale ... 

Ah ta MIŁOŚĆ

     TŁUSTY      
  CZWARTEK

My jedliśmy
słodkości, gdyż
według
przesądów, kto
w tłusty
czwartek nie zje
pączka, to w
dalszej części
roku nie będzie
mu się wiodło :)
 

WALENTYNKI
14 lutego
obchodziliśmy
dzień czerwony.
Organizatorki
przygotowały
dla wszystkich
niespodzianki.

Mnóstwo
balonów, serc
wprawiły nas w
miły nastrój. W
dniu tym
działała poczta
walentynkowa
oraz

kawiarenka
szkolna, w
której kupić
można było
ciasta i kupić
lizaki. Celem
przewodnim
oprócz zabawy

było pozyskanie
środków na
zakup karmy
dla Schroniska
w Dąbrówce.
Organizatorki,
Dorota G.
Magdalena Z. 

Walentynki kolejną okazją do integracji ...

Słodkie Walentynki z 3c

Tłusty Czwartek

Kingi SERDUCHA :)

Tłusty Czwartek

Dekoracje
muszą być :)

Julia i
Angelika

Julia i Angelika
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Rajd bajkowy „Rubinowa
podróż”

Stowarzyszenie Miłośników Turystyki Włóczykij wraz
z Gimnazjum nr 4 w Rumi zorganizowało 10.02.br.
kolejny rajd bajkowy dla dzieci szkół podstawowych z
serii Zimowy Świat Bajek pt. „Rubinowa Podróż”. Tym
razem fabuła oparta została o przygody bohaterów
powieści Tove Janssona „Zima Muminków”, „W Dolinie
Muminków” i „Lato Muminków”. Na dzieci czekały
takie atrakcje jak, m.in. urodziny Topika i
Topci, zdobywanie rubinów w Dolinie Muminków,
spotkanie z Małą M, Mimblą, Paszczakiem, Bobkiem,
Włóczykijem, Fredriksonem i Piżmowcem. W rajdzie
wzięło udział 137 dzieci, 17 opiekunów i 50
wolontariuszy.
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        DNI ZDROWEJ ŻYWNOŚCI 
         W NASZYM GIMNAZJUM :)

Przepis na
koktajl
truskawkowo -
bananowy :
Składniki : 
mleko,truskawki
mrożone lub
świeże, cukier,
banany, sok z
cytryny, starta
czekolada do
ozdoby. Sposób
przygotowania: 
do miski wrzuć
truskawki oraz
pokrojone

banany. Dodaj
cukier i sok z
cytryny.
Wszystko
zblenduj. Wlej
mleko i
ponownie
zblenduj.
Udekoruj startą
czekoladą oraz
plastrem 
cytryny
Smacznego !!!
Paulina
Zabielska, 2e

Finałem dni
zdrowego
odżywiania było
przygotowanie
kawiarenki
szkolnej, gdzie
można było
zakupić świeżo
wyciskane soki i
smoothie z
owoców. W tym
dniu królowały
banany,

pomarańcze,
mandarynki,
jabłka, cytryny,
truskawki,
maliny i imbir.

Dorota
Gadomska,
Magdalena
Zasadzińska,
Beata Dżugan

Budujemy kondycję czyli dzień
owoców soków i koktajli � � �
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LONDYN - NIEZAPOMNIANA
WYPRAWA: Greenwich • Londyn •
Warner Bros Studio• Oxford  

27 lutego- wizyta
w OXFORDZIE

28 lutego-
LONDYN

26 lutego-
 WARNER BROS  

Poznaliśmy
możliwości jakie
niesie ze sobą
edukacja w
Oxford,
widzieliśmy
studencką
stołówkę, w
której kręcono
sceny Harry'
ego Potter'a. 

25 lutego
uczniowie
Gim.nr 4 i nr 2
w Rumi
rozpoczęli
exploring
Londynu w
miejscu gdzie

czas ma swój
początek czyli 
w Greenwich.
Następnie
komunikacja
miejska
umożliwiła

nam
przedostatnie
się nad the
River Thames
gdzie
zwiedziliśmy
Tower Castle

i the Tower
Bridge. Spacer
zakończył się
na peronie 9 3/4
na Charing
Cross Station.
M.H.

26go ruszyliśmy
na spotkanie z
Harry'm
Potter'em w
Warner Bros
Studio. Miejsce
pełne magii i
nieziemskich
wrażeń, które
sprawiają, że
zapominasz

o istnieniu
świata Mugoli.
Magic!!!
Następnie
pojechaliśmy
odwiedzić
królową, która w
tym czasie
przebywała w
Windsor Castle.
Byliśmy też w
Eton.

W dniu tym
zwiedziliśmy
Her Majesty in
Buckingham
Palace,
St.James Park,
Westminster
Abbey, Big Ben.
Zobaczyliśmy
gdzie mieszka

premier UK,
Trafalgar Square
a także
odbyliśmy rejs
Tamizą.
See you next
time :) 



www.dziennikbaltycki.plDziennik Bałtycki | Numer 55 03/2017 | Strona 6 

WWW.JUNIORMEDIA.PLOgryzek

FOTORELACJE
z naszych działań

Dzień zdrowia TURYSTYKA moja miłość

Lusi śliczności :)
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PASJE NASZYCH UCZNIÓW- MICHAŁ OZGA Z 2E

Witam,mam 15 lat i chodzę do 2kl gimnazjum gram na co dzień w klubie
o nazwie ''GKS Sztorm Mosty''.14 Drużyn z całego Pomorza gra w lidze
Wojewódzkiej i w jednej z nich jestem właśnie ja. Moja przygoda z piłką
zaczęła się, gdy miałem 4 lata. Trenowali mnie mój brat Daniel oraz
Marcin,bo wiedzieli,że urodziłem się po to by grać w piłkę.Gdy miałem 8
lat zapisałem się do klubu ''Orkan Rumia'' w tym klubie nie tylko
strzelałem bramki,ale poznałem przyjaciół z którymi mogę wspominać
dawne chwile w tym klubie. Z Orkanem przeżyłem wiele turniejów
wygranych jak i przegranych. Gdy skończyłem 11 l at chodziłem z
braćmi pograć ze starszymi i rozwijać umiejętności piłkarskie. Z biegiem
czasu stawałem się coraz lepszy, zmieniłem klub, poszedłem do
Mostów i tam jestem jednym z lepszych. Moja historia dopiero się
rozwija i na pewno wkrótce wiele osób o mnie usłyszy. Wiele osób
uważa, iż piłka nożna to nie sport. Mają racje piłka nożna to coś więcej-
to ból, niepowodzenia, łzy, Pamietajmy, by być kimś trzeba włożyć w to
serce i zapracować sobie na to. Michał Ozga

https://www.facebook.com/profile.php?id=100013015064500
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