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Jesteśmy dumni z tego, że tylu z Was regularnie nas czytało, a część nawet prenumerowała
nasze szkolne czasopismo. Ponieważ bardzo spodobała się Wam nasza comiesięczna akcja, dzięki
której mogliście zdobyć zaproszenie do KFC, postanowiliśmy kontynuować ten pomysł!
Niestety, firma AmRest, właściciel sieci KFC, wycofała się z zaproszeń, ale mamy dla Was
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Dinozaurów, Mini Zoo, Kraina Bajek, Baśni i Legend i mnóstwo innych atrakcji. Więcej o Mega
Parku w kolejnych numerach naszej gazetki, a tymczasem oficjalnie ogłaszamy akcję zbierania
kuponów

z

kolejnych

numerów

FILKA.
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GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
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gazetki

nie

ROK SZKOLNY 2013/2014

ulega

zmianie, to nadal tylko 50 groszy, zatem za wszystkie wydania czasopisma zapłacicie jedynie
5 złotych – przeliczając tę kwotę na wszystkie dni roku szkolnego wychodzi na to, że koszt
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gazetki to niecałe 2 grosze dziennie!!! Dużo to, czy mało?
Zatem

nożyce

w dłoń

–

poniżej pierwszy kupon. Schowajcie

go

dobrze

i nie

zgubcie

–

tym

razem nie przewidujemy JOKERA!!!

Chociaż pieniądze szczęścia nie dają – na dobry początek
roku szkolnego mamy dla Was… milion dolarów!!!
Trzymajcie je w piórniku i chuchajcie na szczęście!

Po dwóch miesiącach słodkiego leniuchowania nadszedł czas, by
spakować do plecaka podręczniki pachnące jeszcze farbą drukarską,
podpisać zeszyty, załadować piórnik i z zapałem do pracy powrócić
do szkolnych ławek. Lipiec i sierpień uraczyły nas piękną pogodą i na
tegoroczne lato naprawdę nie możemy narzekać! Mamy nadzieję, że
czas wypoczynku wypełniły Wam same przyjemne wydarzenia i że
udało Wam się nabrać sił na kolejne 10 miesięcy wytężonej pracy.
Powrót do szkoły po kilkudziesięciu dniach beztroskiej zabawy nie
jest łatwą sprawą… My, nauczyciele, dobrze o tym wiemy i
rozumiemy Wasz żal za utraconą wolnością. Pamiętajcie jednak, że
ten, kto się nie rozwija i nie pracuje nad sobą, powoli się cofa! Świat
pędzi do przodu, a my musimy za nim nadążyć. Zdolność czytania ze
zrozumieniem, pisania w interesujący sposób, słuchania ze
skupieniem,
liczenia,
wyciągania
wniosków,
twórczego
rozwiązywania problemów – to bardzo ważne umiejętności, które
pomogą Wam w dalszym życiu i sprawią, że staniecie się mądrymi i
wartościowymi ludźmi. Wasi nauczyciele pragną Wam w tym pomóc,
ale nic się nie uda bez Waszego
zaangażowania i Waszych szczerych
chęci! Dlatego – zakasajcie rękawy,
odetchnijcie pełną piersią i zabierzcie
się od początku do solidnej pracy – a jej
efekty z dumą będziecie podziwiać,
odbierając świadectwa. Trzymamy za
Was kciuki i jesteśmy tutaj dla Was !!!

Jak zapewne zdążyliście zauważyć, troje nauczycieli jest nieobecnych w tym roku szkolnym –
Panie Agnieszka Siwka i Agnieszka Cabaj oraz Pan Mariusz Kowalczyk przebywają na
urlopach zdrowotnych (tak, tak, zawód nauczyciela to nie jest łatwy kawałek chleba –
czasami bywa bardzo stresujący i wtedy trzeba naprawdę porządnie odpocząć i nabrać sił do
kolejnych lat pracy). Mamy jednak w naszej szkole młodą, świeżą krew – to wychowawczyni
klasy I a, Pani Paulina Dziewiątkowska. Zadaliśmy jej kilka pytań po to, byście mogli lepiej
ją poznać i serdecznie powitać w gościnnych progach Jedynki!
FILEK: Pani Paulino, proszę nam o sobie opowiedzieć.
Paulina Dziewiątkowska: Na początku chciałabym się
ze wszystkimi przywitać, a więc DZIEŃ DOBRY!
Prywatnie jestem szczęśliwą mężatką i mamą
trzyletniego Kubusia. Mam 26 lat. Od urodzenia
mieszkałam w Chełmnie, a od 3 lat w Klamrach. W
wolnym czasie lubię czytać książki, spacerować, i
spędzać czas z rodziną.
Skąd u Pani decyzja o kształceniu się w zawodzie
nauczyciela?
Zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi. Sprawiało mi
satysfakcję rozwijanie ich umiejętności, wiedzy i
nawyków,
dlatego
też
rozpoczęłam
studia
pedagogiczne
przygotowujące
do
pracy
z
najmłodszymi.
Czy to Pani pierwsze miejsce pracy?
Nie. Nie jest to moje pierwsze miejsce pracy, ani też
pierwszy kontakt z dziećmi.
Co uważa Pani za najważniejsze w pracy nauczyciela?
W pracy nauczyciela za najważniejsze uważam cierpliwość, życzliwość i warsztat pracy,
według którego pracuję. Nauczyciel nie może także zapomnieć o indywidualnym podejściu
do każdego ucznia.
Jak podoba się Pani nasza szkoła?
Szkoła podoba mi się bardzo. Panuje w niej miła życzliwa atmosfera. A co do samego
budynku szkolnego, to zachwycił mnie wygląd pięknie pomalowanych i urządzonych klas –
szczególnie tych dla najmłodszych.
A co może nam Pani powiedzieć o dzieciach uczących się w Jedynce?
O dzieciach uczących się w Jedynce jest mi na chwilę obecną ciężko cokolwiek powiedzieć,
ponieważ dopiero będziemy się poznawać. Myślę jednak, że każde z nich ma w sobie coś
wyjątkowego.
Czego Pani życzyć w pierwszym roku pracy?
Zadowolenia i uśmiechu na twarzach moich wychowanków i ich rodziców.
Tego właśnie Pani serdecznie życzymy i witamy w naszej szkole!!!

Na dobry początek roku szkolnego proponujemy Wam zabawę. Poniższe zdjęcie
przedstawia nauczycieli i pracowników szkoły. Fotografia została zrobiona w
czerwcu 2012 roku. Przyjrzyjcie się uważnie zdjęciu i odpowiedzcie na pytania:
1. Których osób nie spotkasz w tym roku szkolnym w SP 1?
2. Których z obecnych pracowników szkoły na tym zdjęciu brakuje ?
Odpowiedzi wpisz na kupon konkursowy i dostarcz go Teacherowi do 27 września.
Powodzenia! W kolejnym FILKU opublikujemy nazwiska zwycięzców!!!

Imię i nazwisko: _____________________________________________
KLASA: ____

Odpowiedź 1: _______________________________________________
___________________________________________________________
Odpowiedź 2: _______________________________________________
___________________________________________________________

Czy pamiętacie ten dział z ubiegłego roku? Prezentowaliśmy tutaj recenzje Waszych
ulubionych gier – bardzo aktywnie udzielał się w tym temacie Paweł Wasilewski.
Zachęcamy do pisania recenzji Waszych ulubionych gier komputerowych, piosenek,
zespołów, filmów, książek i czego tylko zapragniecie – podzielcie się swoimi
spostrzeżeniami i zachęćcie kolegów i koleżanki!!! Czekamy na wasze opisy.

Serdecznie Was zachęcamy do prezentowania Waszych prób literackich. Piszecie wiersze?
Teksty piosenek? Opowiadania? Pokażcie je światu i nie piszcie ‘do szuflady’! Zapraszamy
do dzielenia się swoją twórczością (lub tfu!-rczością) z Czytelnikami!
Poniżej tekst piosenki „Nie wrócą tamte dni” autorstwa Teachera, wraz z akordami.

W ubiegłym roku w tym dziale mogliście przeczytać porady dotyczące pielęgnacji
urody i zdrowego stylu życia. Czekamy na osoby, które chcą i potrafią doradzić
swoim koleżankom i kolegom w kwestiach dbania o cerę, zdrowy wygląd i tężyznę
fizyczną. Jeżeli interesujesz się kosmetyką, fitness czy dietetyką – to miejsce jest dla
Ciebie! Zgłoś się do Teachera po wskazówki. Czekamy na Wasze artykuły!

Ten dział jest na tych z Was, którzy interesują się technologią. Działanie różnych
urządzeń, technika cyfrowa, szybki postęp i najnowsza inżynieria – jeżeli
interesujecie się tymi zagadnieniami, czekamy na wasze artykuły! Spróbujcie w
prostych słowach wyjaśnić jak działa dzisiejszy świat i pomóżcie swoim
koleżankom i kolegom zrozumieć zawiłości współczesnej techniki!
Na Wasze artykuły czekam do 20 dnia każdego miesiąca.
Teacher.

Zapytałem dzisiaj syna
o czym marzy z całych sił.
Odpowiedział:
„Chciałbym już dorosłym być…
Móc zarabiać, mieć rodzinę
i nie słuchać waszych rad.”
Uśmiechnąłem się, bo kiedyś
też myślałem tak…
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Dzisiaj wiem, że bardzo chcę
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powrócić do tych dni,
kiedy beztrosko płynął czas,
kiedy na stole był
co dzień dobry obiad i nie raz
mama i tata
pytali mnie czy wszystko jest OK.
Mówiłem: dobrze jest!
Nie wrócą tamte dni.
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Kiedyś, synu, będziesz mieć
własne dzieci, własny świat,
Swoje życie,
które kopnie cię nie raz.
Wtedy zatęsknisz tu,
do tej najpiękniejszej z chwil,
kiedy mamy czuła dłoń
odganiała strach i łzy
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i zrozumiesz, że nie da się…
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Powrócić do tych dni,
kiedy beztrosko płynął czas,
kiedy na stole był
co dzień dobry obiad i nie raz
mama i tata
pytali mnie czy wszystko jest OK.
Nie usłyszę więcej ich…
Nie wrócą tamte dni…
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Podobnie jak w ubiegłym roku,
zachęcamy Was do wzięcia udziału w
Konkursie KOMIXOWO. Waszym
zadaniem
jest
wymyślenie
i
narysowanie historyjki w formie
komiksu na dowolny temat. Poniżej
zasady Konkursu:
1.

FILEK to tytuł naszej szkolnej gazetki, ale również bohater szkolnej piosenki, której
tytuł brzmi „Ojczyzna, nauka, cnota.”. Śpiewacie ją na każdej szkolnej uroczystości,
zatem warto przypomnieć sobie jej słowa, a jeżeli chcecie poćwiczyć śpiewanie w
domu, znajdziecie ją w serwisie YouTube. Wystarczy w pasek wyszukiwania wpisać
„Piosenka Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie”, lub poszukać na kanale Teachera.

Filek był w szkole szczęśliwy,
Polski to syn był prawdziwy.
Zaborcy wzięli mu dom,
Głośno brzmiał piosenki ton!
Jedynka ma swoją duszę.
Radości moc, wiele wzruszeń.
Ojczyzna, nauka, cnota!
Dla Polski dobra robota.
Gdy wicher wojny wiał zimny,
Filek w nauce trwał pilny.
Zamknięta szkoła, niestety…
Niech żyją tajne komplety!
Jedynka ma swoją duszę.
Radości moc, wiele wzruszeń.
Ojczyzna, nauka, cnota!
Dla Polski dobra robota.
O Filku głośno śpiewamy,
pamięci zginąć nie damy.
Dzisiaj w Europie nasz dom.
Chcemy być tacy, jak on!
Jedynka ma swoją duszę.
Radości moc, wiele wzruszeń.
Ojczyzna, nauka, cnota!
Dla Polski dobra robota.
Zwrotka: G D G, G D G, C D h e, A D
Refren: C D G e, C D G e, C H7 e C, C D G

5.

6.
7.

Konkurs trwa od września do 15 maja
2014 roku.
2. W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy
uczniowie
Szkoły
Podstawowej nr 1 w Chełmnie.
3. Konkurs polega na wykonaniu pracy
plastycznej w formie komiksu o
dowolnej tematyce. Fabuła komiksu
nie może być oparta na przemocy,
wulgarności i braku poszanowania
godności.
4. Praca
konkursowa
MUSI
być
wykonana przez co najmniej 2 osoby – komiksy wykonane indywidualnie nie
zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie.
Praca konkursowa MUSI mieć objętość co najmniej 36 obrazków – po 6 obrazków
na arkuszu A4 – czyli przynajmniej 6 kartek po 6 obrazków (można wykorzystać
więcej kartek, ale łączna liczba obrazków musi być wielokrotnością liczby 6 (42, 48
itd…)
Praca może być wykonana dowolną techniką malarską – farby, kredki, ołówek,
wycinanki itp.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody rzeczowe oraz oceny ‘6’ z
przedmiotu Plastyka. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane w ostatnim
tegorocznym wydaniu FILKA oraz na gazetce vis’a’vis sali nr 17.

