Drodzy Czytelnicy!
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drugiej zaś to tylko 1/10 całego roku szkolnego. Niektórzy z Was na serio wzięli sobie rady
z poprzedniego numeru Filka i od początku zabrali się do solidnej pracy. Niestety, część z
Was wydaje się jeszcze żyć wakacjami – nie odrabiacie zadań domowych, nie utrwalacie wiedzy…
Do roboty, mili państwo!
Już 7 osób zdecydowało się zaprenumerować naszą gazetkę, to znaczy wpłacili 5 zł za
cały rok z góry. Oznacza to, że jako pierwsi otrzymają każdy kolejny numer Filka. Nadal
istnieje możliwość prenumeraty gazetki – wystarczy wpłacić 50 gr za każdy miesiąc, w którym
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GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE

niewiele…
…zwłaszcza, że po zebraniu 10 kuponów z 10 kolejnych wydań gazetki macie możliwość

ROK SZKOLNY 2013/2014

otrzymania biletu wstępu do Miasteczka Westernowego Kansas City i mnóstwa innych atrakcji
w Rudniku k/Grudziądza, gdzie znajduje się park rozrywki pod nazwą MEGAPARK. Kupon nr 2
poniżej – schowajcie go dobrze!!!

25 IX bawiliśmy się na dyskotece z okazji Dnia Chłopaka. Muzyka, zabawa, taniec,
konkursy – to jest to, co lubimy! Jeżeli chcecie, by muzyka towarzyszyła Wam podczas
przerw – poproście o to Samorząd Uczniowski. FOTO: Zbigniew Komorowski

WYDANIE 2 (12)

\

Po wielu miesiącach starań nasza szkoła wreszcie może się cieszyć
punktem wydawania posiłków, czyli stołówką z prawdziwego
zdarzenia. Remont pomieszczenia i jego wyposażenie kosztowały
kilka tysięcy złotych – nie dalibyśmy sobie rady bez hojnego

wsparcia sponsorów i darczyńców. Ciepłe posiłki przywożone są
samochodem PSS Społem codziennie przed godziną 12 ze Szkoły
Podstawowej nr 2, a sygnałem, że obiad jest już dostępny jest
smakowita woń rozprzestrzeniająca się po szkolnych korytarzach.
Jako pierwsi stołują się uczniowie klas młodszych, których
przyprowadza i zaprowadza do klas Pani Kasia Zawadzka. Duża
przerwa o godzinie 12:30 została wydłużona do 20 minut po to, by
wszyscy uczniowie klas IV – VI zapisani na obiady zdążyli zjeść ciepły
posiłek. Kiedy ostatni uczeń opuści stołówkę, Pan Roman i Pan
Leszek odwożą pojemniki do kuchni w SP2, by te były gotowe na
następny dzień. Nasz Panie z obsługi nakładają smakowite porcje na
talerze i dbają o to, by naczynia i sztućce były zawsze czyste, myjąc je
w specjalnych wyparzarkach. Nad porządkiem i kolejnością
spożywania posiłków w stołówce czuwają Pani Dyrektor i
Wicedyrektor.
To naprawdę wielka sprawa, że udało się w końcu uruchomić naszą
szkolną stołówkę. Możliwość zjedzenia ciepłego posiłku to dla
młodych ludzi szansa na zdrowy rozwój i nabranie sił po szkolnych

Od 11 lat Tesco wspiera szkoły organizując akcję 
W tym roku Konkurs nosi tytuł TALENT DO NIEMARNOWANIA.
Głównym zadaniem zespołów jest nakręcenie 2-minutowego filmiku, który
w najlepszy, najciekawszy i najbardziej kreatywny sposób będzie promował
główną ideę konkursu, którą jest niemarnowanie żywności. Podobnie jak w
latach ubiegłych o wyborze zwycięzców będą decydowały zarówno wyniki
głosowania, jak i głosy jurorów. Również użytkownicy będą mogli
zdobywać dodatkowe głosy na swoje filmy, biorąc udział w konkursach
dodatkowych i grając regularnie w grę na stronie. W tym roku można
powalczyć o pokaźną pulę dodatkowych punktów jeszcze zanim ruszy
głosowanie. Wystarczy, że włączycie się w obchody Światowego Dnia
Żywności i zorganizujecie akcję promującą niemarnowanie żywności na
terenie sklepu Tesco, w swojej szkole lub miejscu publicznym.
Jeżeli jesteście zainteresowani udziałem w konkursie, zapraszamy na
spotkanie organizacyjne, które będzie miało miejsce w czwartek 10.09 o
godzinie 14:30 w sali nr 17. Poniżej harmonogram konkursu. Zapraszam!
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Spotkanie organizacyjne
Przedstawienie pomysłów, omówienie zadań
Przegląd propozycji, wniesienie uwag, komentarze
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głosowanie w Internecie
na stronie www.tescodlaszkol.pl

na stronie www.tescodlaszkol.pl

Szczegóły konkursu poznacie na stronie www.tescodlaszkol.pl, gdzie od 18
listopada zdobyć będzie można dodatkowe punkty dla swojej drużyny i tym
samym zwiększyć szanse na wygraną!!!

Dziś opis dwóch gier autorstwa Pawła Wasilewskiego z klasy VI a. Zapraszamy!

THE WALKING DEAD SEASON 1.
Mam nadzieję że wypoczęliście… Sierpień był bardzo miły ponieważ:
1. Premiera Saints Row 4
2. Premiera Splinter Cell: Blacklist
3. Xcom: Borneud
4. Humble Bundle Origin, w którego skład wchodzi Dead Space 1 oraz 3.
Ale to kiedy indziej, bo zajmiemy się dziś najsmutniejszą grą, jaka powstała w roku 2012. The Walking
Dead to przygodówka stworzona przez Teattle Games twórców Sam & Max sezon 1. W grze wcielamy
się w Lee Ewelarta, nauczyciela. Gra została podzielona na 5 epizodów składających w jedną całość. W
pierwszym epizodzie jedziemy do więzienia i podczas podróży na maskę wskakują nam zombie, po
czym spotykamy drugą główną bohaterkę Clementine; ośmiolatkę, która ukrywała się w domku na
drzewie. Zapomniałem wspomnieć że KAŻDY! wybór będzie miał wpływ na dalszą fabułę, przez co
musimy uważać ponieważ gra podsumuje wszystkie nasze wybory. Ocena? 8/10 ponieważ fabuła jest
genialna, a grafika komiksowa, ale widać niektóre babole, na przykład wygląd zombie czy ruszające się
usta które nic nie mówią…

zmaganiach z wiedzą. Niestety, zdarza się że niektórzy uczniowie
rezygnują z obiadu, lub nie zjadają posiłków do końca. Marnowanie
żywności to problem, z którym nie potrafi poradzić sobie wiele
krajów. Codziennie na całym świecie marnuje się miliony ton
żywności, gdy tymczasem są miejsca, w których panuje głód i dzieci
nawet umierają, ponieważ nie mają nic do jedzenia. Pomyślcie o tym
następnym razem, kiedy wstaniecie od stołu, a na Waszym talerzu
zostanie jeszcze góra jedzenia. Ono się zmarnuje, zostanie wyrzucone
– takie są wymagania Sanepidu, czyli służby odpowiedzialnej za
dbanie o higienę. Podobnie jest z kanapkami, które przynosicie do
szkoły; jeżeli czujecie, że nie jesteście w stanie ich zjeść, podzielcie się
nimi z kimś, kto ich zapomniał, albo zwyczajnie jest jeszcze głodny.
Pusty brzuch to brak sił, a brak sił to pusty umysł. Dzielenie się to
jeden ze sposobów na niemarnowanie żywności.
A, właśnie! W czwartek miało mieć miejsce pierwsze spotkanie w
sprawie konkursu TESCO DLA SZKÓŁ – TALENT DO
NIEMARNOWANIA. Niestety, nie doszło ono do skutku, ponieważ
nikt z Was się na nim nie pojawił... O Konkursie przeczytacie w
dalszej części gazetki – zachęcamy do uczestnictwa w nim, ponieważ
można wygrać cenne nagrody, w tym klasę multimedialną i sprzęt
komputerowy dla szkoły – czyli dla Was!!!

Saints Row 4 - CO JA PACZĘ !!!!
Witam - dziś gra której nie da się ot tak opisać, bo to co się dzieje jest… yyy… dziwne. Zapraszam na
„mózgotrzep”. Saint Row to seria gier walcząca miejscami ze słynną grą gangsterską Grand Theft Auto.
W grze wcielamy się w przywódcę „Świętych” z trzeciej ulicy – jako że nie ma imienia, nazwijmy go
Zbyś. Zbyś wraz ze Świętymi wygrywa wybory na prezydenta, a na sam początek rozbraja bombę
atomową, po czym ląduje w Białym Domu. Tam już widzimy dziwności - na przykład tygrysa i
Amerykę (wieelka broń). Zbyś idąc na konferencje ma kilka wyborów przed sobą: w co uderzyć,
wyleczyć raka czy skończyć wojny, przybić piątkę czy też nie – normalne, jak każdy prezydent. Podczas
debaty gada przez chwilę, po czym atakują kosmici... taak, na Amerykę... zaczynając od Waszyngtonu.
USA i kosmici się chyba nie lubią. Kosmici zabierają wszystkich naszych znajomych, a my zostajemy
przeniesieni do symulacji ‘Steelport’, miasta świętych - ale przed tym lądujemy w starym serialu o
zwyczajnej amerykańskiej rodzice. W symulacji dostajemy różne super moce i najlepszą broń jaką
wymyślono czyli parapapa... DUPSTEP GUUUUN!!! Ale przecież gra zawsze taka była. Nie
wspomniałem o dwóch rzeczach: wyrzutnia pyr oraz kolekcjonerka, która kosztuję milion dolarów czyli
3mln zł. W niej dostajemy lokaja, jaguara i citroena (najnowszy model), lot do Dubaju dla dwojga,
zabawę w odbijanie, lot w kosmos oraz nic ciekawego czyli grę w wersji Commander in the Chief.
Ocena 10/10, gdyż nic nie brakuje. Polecam.

Pamiętajcie – zjadajcie wszystko, w stołówce zachowujcie się
kulturalnie i dzielcie się posiłkami. Życzymy Wam smacznego!

We wtorek 24 września na chełmińskim cmentarzu komunalnym po raz ostatni
pożegnaliśmy byłą dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie, Panią Marię
Cichorską. Szefowała naszej placówce od 1988 do 1999 roku, a od 14 lat cieszyła się
zasłużoną emeryturą. Uczyła dzieci matematyki i choć niełatwy to przedmiot,
zawsze potrafiła zachęcić swoich uczniów do nauki. Była wymagająca, ale bardzo
życzliwa. To za czasów jej rządów polskie szkolnictwo przechodziło reformę
oświatową, a jej odejście z funkcji dyrektora zbiegło się ze zmianą całego systemu
szkolnictwa. Można śmiało powiedzieć, że wraz z przejściem na emeryturę przez
Panią Marią Cichorską skończył się pewien dobry etap w polskiej edukacji. Na
zawsze pozostanie w naszej pamięci jako uśmiechnięta i gotowa do podejmowania
nowych wyzwań Pani Dyrektor.

We wrześniowym numerze FILKA pytaliśmy Was, które osoby ze zdjęcia nie pracują w tym
roku w SP1. Okazało się, że nie dotarła do nas ani jedna prawidłowa odpowiedź. Zerknijcie
zatem na kserokopię fotografii poniżej i poznajcie całą szkolną załogę! Podkreśliliśmy
nazwiska osób, których w roku szkolnym 2013/2014 w SP1 nie zobaczycie…

Stoją od lewej: Mariusz Kowalczyk, Romuald Burchardt, Barbara Löhrke, Barbara
Tomaszewska, Anna Stępień, Jolanta Zięba, Danuta Jacyno, Ewa Modrzyńska, Aneta
Gruszczyk, Agnieszka Cabaj, Teresa Orczykowska, Michalina Murawka, Małgorzata
Jabłońska, Joanna Osińska, Agnieszka Siwka, Dorota Stańczyc i Leszek Michalski.
Siedzą od lewej: Marlena Delik, Danuta Gorlicka, Katarzyna Zawadzka, Ewa Nowicka,
Zbigniew Komorowski, Katarzyna Grochowska, Joanna Trochowska, Bożena Bagniewska i
Tomasz Jarmołkiewicz. Wkrótce kolejna zagadka fotograficzna

