Wywiad z HERKULESEM
Dziennikarka:

Dzień

dobry,

jestem

dziennikarką

„Wieści

Ateńskich”.

Chciałabym

Panu

zadać

kilka pytań.
Herkules: Z miłą chęcią odpowiem Pani na pytania.
Herkulesie, czy odczuwasz jakąś presję? Jakiś lęk?
Nie, raczej nie. Czuję przyjemność z wykonania moich prac.
Zasłynął Pan wykonaniem dwunastu prac – jakich cech wymagało ich wypełnienie?

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE

Myślę, że przede wszystkim odwaga, siła, pomysłowość i zaradność pomogły mi wykonać zadania!
Jaką pracę mógłby Pan opisać?
Na

przykład

zabicie

strasznego

lwa,

który

straszył

Dolinę

Nemei.

Wystarczyło

użyć

odwagi i oczywiście maczugi by pokonać straszne zwierzę. Jestem teraz ubrany w jego skórę.
Jest Pan nadzwyczaj odważny!
Dziękuję!

Równie

trudnym

zadaniem

było

dla

mnie

zdobycie

pasa

Hipolity

–

ROK SZKOLNY 2013/2014

siły,

WYDANIE 4 (14)

\

królowej

walecznych Amazonek. Pas ten miał dać Hipolicie nadludzką siłę! Zdobycie pasa królowej było
symbolem panowania kobiet, które gardziły mężczyznami.
Dziękuję za rozmowę. Pozostaje mi zatem życzyć Panu spełnienia marzeń i powodzenia w dalszych
niezwykłych pracach. Do zobaczenia.
Do zobaczenia!

Wywiad z Herkulesem przeprowadziła Patrycja Stanisławska.

TURNIEJ WARCABOWY
Organizatorem Turnieju warcabowego w świetlicy SP 1 w Chełmnie była wychowawczyni p.
Katarzyna Zawadzka. Zapisy chętnych do uczestnictwa trwały od 4.11.2013 do 12.11.2013. Zgłosiło się 13
osób. Brali w nim udział uczniowie klas IV-VI. Rozgrywki odbywały się od 13.11.2013 do 27.11.2013.
Uczestnicy musieli przejść trzy etapy eliminacji, a przeciwników dobierano drogą losowania.
Zwycięstwo spośród dwóch grających na planszy przyznano tej osobie, która wygrała dwa razy pod
rząd. Drogą eliminacji wyłoniono zwycięzców: I miejsce Przemek Wachowski kl. VI b, II miejsce Kacper
Szczodrowski kl. VI b, III Szymon Zabłocki kl. VI b Wyróżnieni zostali: Jakub Karwaszewski kl. VI a,
Natalia Łowicka kl. VI a i Krzysztof Skoczkowski kl. VI a.
Trzy najlepsze osoby otrzymają puchar za I miejsce , medale za I , II i III miejsce oraz nagrody
rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymają też wyróżnione osoby.
Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział w turnieju. Rozdanie nagród nastąpi 4.12.2013r.

FILEK serdecznie gratuluje zwycięzcom i zachęca do trenowania mózgu –
gra w warcaby to świetny sposób na wyrobienie spostrzegawczości,
umiejętności przewidywania i planowania swoich poczynań.

Pluszowy miś jest miękki i wesoły. Nie bez powodu nosi nazwę
‘przytulanki’ – kiedy jest nam smutno bierzemy go na ręce i mocno
tulimy. Możemy mu powiedzieć o naszych kłopotach czy
zmartwieniach, a on zawsze ma dla nas dużo ciepła i miłości.
Kiedy w 1902 roku prezydent USA Theodore Roosevelt podczas polowania
podarował życie małemu niedźwiadkowi, nie sądził
chyba że zabawka nazwana jego zdrobniałym imieniem
„Teddy” stanie się najpopularniejszą dziecięcą
przytulanką na całym świecie. Dzień 25 listopada
ustanowiony został Dniem Pluszowego Misia i z tej
właśnie okazji rokrocznie w naszej szkole bawimy się
‘na misiowo’. Tradycyjnie już, wychowawczynie klas IIII
z
pomocą
Pani
Michaliny
Murawskiej
przygotowały porcję zabaw, bajek i wierszyków dla
najmłodszych, a w klasach IV – VI uczniowie
posiadający przy sobie misia byli zwolnieni z
odpowiedzi ustnej. Niektórzy zamiast misiów przynieśli
wiewiórki, słonie czy hipopotamy, ale liczyło się
posiadanie przytulanki. Nie ma to jak MIŚ !!!

DZIEN ZDROWEGO SNIADANKA
Śniadanie to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Od rana daje nam energię do
pracy, stymuluje pracę mózgu i mięśni i skutecznie budzi nas z nocnego
wypoczynku. Nie wystarczy zjeść drożdżówkę czy paczkę chipsów, popijając ją
napojem energetycznym (który jest tak naprawdę powolną trucizną). Zdrowe i
pożywne śniadanie powinno składać się z różnych składników – pieczywa, masła,
nabiału, wędliny, warzyw i owoców. Dzieci z klas pierwszych uczyły się, jak
powinno wyglądać zdrowe śniadanie – co więcej, samodzielnie je przygotowały!
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LISTOPADA

upamiętnia

odzyskanie w roku
przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego, po
123 latach rozbiorów Polski dokonanych przez Imperium
Rosyjskie, Królestwo
Prus i Imperium
Habsburgów.
Wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w
roku 1937, a od 1939 nieobchodzone. Przywrócone w
roku 1989, jest dniem wolnym od pracy. Odzyskiwanie
przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym.
Wybór 11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń
w Polsce z zakończeniem I wojny światowej dzięki (str. 3)

NIE PALĘ PAPIEROSÓW !!!
W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, z
inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha w 1974 roku, zatwierdzony
przez Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem. Akcja przyjęła się w wielu
krajach na świecie, w tym w Polsce (od 1991). Z tejże właśnie okazji 21 listopada
uczniowie naszej szkoły przeszli barwnym korowodem przez ulice Chełmna, niosąc
transparenty z napisami promującymi zdrowy styl życia, rozdając jabłka
napotkanym palaczom. Razem z organizatorem akcji, Panią Bożeną Bagniewską
odwiedzili również Burmistrza Chełmna Mariusza Kędzierskiego, któremu wręczyli
prośbę o rzucenie palenia. Zdradzimy Wam, że Burmistrz od dłuższego czasu walczy
z nałogiem i może pochwalić się na tym polu sukcesem. Zamiana zwykłego
papierosa na tzw. e-papieros to nie do końca rezygnacja z nałogu, ale na pewno jest
to zdrowsza alternatywa – papieros elektroniczny nie zawiera substancji smolistych
i rakotwórczych (których w zwykłym papierosie jest ponad 2000), nie śmierdzi i
nie zatruwa innych, tzw. ‘biernych palaczy’. Bierne palenie jest nawet gorsze od
zwykłego palenia, czego świadomi powinni być zwłaszcza rodzice palący w
obecności swoich dzieci.

(ze str. 2)

zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego
ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski.
W tych dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w
pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu
ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami: Niepodobna oddać tego upojenia,
tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły
kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze!
Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei,
rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno
na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...).
Tradycyjnie, uczestniczyliśmy w okolicznościowej akademii upamiętniającej to wydarzenie.

W styczniowym numerze Filka

WIELKI HOROSKOP
UCZNIOWSKI !!!

I znów będą Święta… Udekorujemy iglaste drzewka, wysprzątamy dom, przygotujemy
smakowite potrawy, podzielimy się opłatkiem i zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Boże
Narodzenie to magiczny czas miłości, radości i rodziny. Z czym Wam kojarzy się Gwiazdka?
Jak ją spędzacie? Ania i Kinia z VIa przeprowadziły ankietę wśród uczniów SP 1 – oto Wasze
odpowiedzi.

Paulina Bulińska VIa - Na początku
przygotowujemy się do kolacji wigilijnej,
następnie przed jej zjedzeniem dzielimy się
opłatkiem z rodziną i sąsiadami. Moimi
ulubionymi daniami świątecznymi są:
kotlety schabowe, bigos i klopsiki w occie.
Według mnie najważniejsza w świętach
jest rodzina, miłość i prezenty.
Natalia Bielec IIIa - Rano wraz z rodziną
ubieramy choinkę. Gdy już to zrobimy,
przygotowujemy różne smakołyki na
kolację. Wieczorem idziemy do kościoła na
Pasterkę. Moją ulubioną potrawą wigilijną
są krokiety. Najważniejsze w świętach jest
to, aby była cała rodzina.
Damian Beska IIIa - Pierwszą rzeczą, którą
robimy to ubieranie choinki. Następnie
przygotowujemy stół wigilijny. W święta
lubię wiele potraw ale najbardziej
przepadam za sałatką owocową. Chodzimy
również do kościoła. Ważne w świętach jest
to, aby była rodzinna atmosfera.

Zuzanna Ćwiklińska Va - U nas święta
wyglądają tak: stroimy choinkę i jemy dużo
dobrych potraw oraz pieczemy ciasto i robimy
rybę po grecku, która jest moją ulubioną
potrawą wigilijną. Gdy jest śnieg to lepimy
bałwana i idziemy na sanki. Wieczorem idziemy
do kościoła na Pasterkę. Zeszłe święta
spędziliśmy w domu a teraz mamy w planach iść
do cioci. Najważniejsze w Świętach - jak dla
mnie - są prezenty.

Stanisław Coch IIIb - Nasze mieszkanie w
święta wygląda inaczej, ponieważ stoi
choinka i koc koło kominka. Przychodzi
wtedy do nas prawie cała rodzina. Moja
mama zawsze w Wigilię przyrządza rybę
po grecku, którą uwielbiam. Dla mnie w
święta liczy się najbardziej to, że jest
rodzina jak i to, że są prezenty.
Weronika Różycka VIb - Najpierw
w Święta jemy kolację z jedną
babcią, a następnie całą rodziną
idziemy do drugiej, gdzie panuje
rodzinna atmosfera. Moja ulubiona
potrawa
wigilijna
to
pierogi.
Najważniejsze w świętach jest to,
aby Święta spędzić jak najdłużej i
jak najlepiej z rodziną. Prezenty nie
są najważniejsze, aczkolwiek jest to
miły dodatek do świąt.
Redakcja FILKA życzy Wam, kochani uczniowie, aby czas świąt
Bożego Narodzenia upłynął Wam w ciepłej, rodzinnej atmosferze
pełnej miłości i zrozumienia. WESOŁYCH ŚWIĄT !!!

