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Przedstawienie dla Rodziców na koniec I semestru to już w naszej
szkole tradycja. Nie inaczej było też i w tym roku szkolnym – w
ostatni dzień pierwszego semestru aula Państwowej Szkoły
Muzycznej w Chełmnie wypełniła się uczniami, rodzicami,
nauczycielami i zaproszonymi gośćmi.

To już szósty kupon do Mega-Parku. pamiętajcie, żeby zbierać je aż do czerwca,
kiedy to rozlosujemy wejściówki do tego wspaniałego miejsca pełnego zabawy i
przygody!!! Przypominamy też o konkursie FILKOMIX – macie czas do maja 2014.
szczegóły znajdziecie w pierwszym, wrześniowym numerze naszej gazetki.
Foto: Z. Komorowski, B. Drabik. Znajdź nas na Facebooku i YouTube.

Tym
razem
jednak
zrezygnowaliśmy
z
formuły
„pokaż swój talent’ na rzecz
widowiska „Skrzaty z Jedynki
zapraszają na szkolne opowieści”.
W ponadgodzinnym widowisku
publiczność podziwiała popisy
wokalne, recytatorskie i aktorskie
uczniów
wszystkich
klas,
nagradzając
ich
rzęsistymi
oklaskami. Zobaczyliśmy m.in.
inscenizację
podróży
Fileasa
Fogga
(bohatera
powieści
Juliusza Verne’a „W 80 dni
dookoła świata”) oraz „Sąd nad książką”. Usłyszeliśmy piosenki wykonywane
zarówno przez najmłodszych uczniów, jak i tych starszych – np. zespół The Ones.
Obejrzeliśmy przedstawienie profilaktyczne dotyczące szkodliwości palenia
papierosów p.t. „Kopciuszek” oraz prezentacje multimedialne o przedstawieniach
zrealizowanych w ciągu I semestru. Uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki i
mogą się pochwalić najwyższą frekwencją zostali nagrodzeni dyplomami, a ich
rodzice listami gratulacyjnymi – warto się starać i dawać z siebie wszystko! Mamy
nadzieję, że w II semestrze każdy z Was, drodzy uczniowie, postara się pracować na
sto procent swoich możliwości! Kilka zdjęć z wydarzenia znajdziecie na stronie 2.

30 stycznia, czyli w przedostatni dzień I semestru cała szkoła bawiła się przy
dźwiękach muzyki. Zimno na przerwach nie było tak dokuczliwe przy wspólnych
pląsach do znanych i lubianych piosenek. Tego dnia klasy I-III miały swoją
dyskotekę karnawałową, a tydzień wcześniej starsze klasy bawiły się na dyskotece
do upadłego. Poniżej kilka fotografii – więcej znajdziecie na szkolnej stronie www.

Żyjemy w dobie Internetu. Jeszcze kilka lat temu dostęp do
globalnej sieci www nie był tak powszechny w Polsce.
Obecnie prawie w każdym domu jest komputer z dostępem do
Internetu, a wielu z Was korzysta z niego w celach naukowych
czy rozrywkowych. Zapewne wiecie, że nasza szkoła również
ma swoją stronę prowadzoną przez Pana Zbigniewa
Komorowskiego: www.sp1chelmno.pl
Na tej stronie znajdziecie m.in. aktualności - czyli opis
szkolnych wydarzeń, fotografie i filmy ze wszystkich szkolnych
imprez i uroczystości, informacje o szkole, nauczycielach, prawie
szkolnym (statut szkoły, systemy
oceniania)
i
wiele
innych
interesujących
informacji.
Jeżeli
przegapiliście któryś numer Filka,
również go tam znajdziecie. Serdecznie
zapraszamy do regularnych odwiedzin
na naszej stronie oraz do polubienia
Szkoły Podstawowej nr 1 na Facebooku – wielu z Was ma
tam swoje konta! Niech ten portal społecznościowy służy
nie tylko do zabawy. SP1 W CHEŁMNIE – LUBIĘ TO !!!

To już 22. raz, kiedy cała Polska łączy się we wspólnym dziele pomocy najbardziej
potrzebującym. Fundacja Jurka Owsiaka, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy co roku w styczniu organizuje wielką akcję zbiórki funduszy na rzecz
poprawy sytuacji pacjentów polskich placówek służby zdrowia. W tym roku,
podobnie jak w ubiegłym Fundacja przeznaczy zebrane pieniądze na zakup
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki
medycznej seniorów, czyli osób starszych. Tradycyjnie już, do akcji włączyli się
uczniowie naszej szkoły, którzy 12 stycznia wyruszyli na ulice Chełmna z
charakterystycznymi puszkami w dłoniach oraz wystąpili podczas imprezy na
chełmińskim Rynku. W sumie wolontariuszom udało się zebrać w tym roku w całej
Polsce ponad 25 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na zakup
inkubatorów, defibrylatorów, urządzeń do badania noworodków oraz sprzętu
ratującego zdrowie i życie osób w podeszłym wieku. Cieszymy się, że wśród
uczniów naszej szkoły nie braknie osób o wrażliwym sercu. DZIĘKUJEMY WAM !!!

Wielu z Was ma swoje konta na Facebooku. Jeżeli
chcecie otrzymywać najświeższe informacje oraz oglądać
swoje zdjęcia w Internecie, POLUBCIE stronę Szkoły
Podstawowej nr 1. Im więcej nas, tym lepiej !!!

Rozpoczął się II semestr nauki. Dla wielu z Was koniec laby to nie jest powód do
świętowania. Żeby poprawić Wam humor i wywołać uśmiechy na Waszych
twarzach, poszperaliśmy w przepastnych trzewiach Internetu i wybraliśmy kilka
obrazków – śmiesznych, ironicznych, zastanawiających… Miłego oglądania!

