
RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: 

     
 

 

Od września działa Klub RETRO – Szkolna Liga Twórczych Uczniów. Spotykamy się w każdy 

piątek i dobrze bawimy – graliśmy w kapsle, budowaliśmy i puszczaliśmy samoloty z papieru, a 

obecnie uczymy się aborygeńskiej techniki malarstwa kropkowego. Chcesz dołączyć? 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 

ROK SZKOLNY 2015/2016   WYDANIE 2 (32)  

 

 

 





 
 

W dniu 30 IX 2015 uczniowie klas 
IV –VI wybrali się wraz z 
nauczycielami do kina  „Wrzos” w 
Świeciu na projekcję filmu pt 
„Złapcie tę dziewczynę”. Przed 
rozpoczęciem seansu uczestniczyli 
w prelekcji dotyczącej pojęć 
związanych z produkcją filmów. 
Uczniowie dowiedzieli się co 
oznaczają słowa:  kadr, scena, 
ujęcie, sekwencja (połączenie kilku 
scen) oraz plan filmowy. Każde 
nowo wprowadzone słowo było 
poparte filmowym przykładem. 
Poznali także rodzaje planów filmowych: pełny i amerykański (ten akurat 
występuje w westernach, w których na pierwszy plan wysuwa się postać z pasem i 
rewolwerem). Kolejnym pojęciem stosowanym w projekcji filmów, o którym 
opowiadał prowadzący była retrospekcja, czyli odwołanie się do wspomnień- 
wówczas stosuje się w filmie obraz czarno-biały. Dzieci poznały sposoby 
kadrowania ujęć filmowych - z perspektywy żabiej, polegający na ustawieniu 
obiektywu poniżej środka rejestrowanego obiektu, natomiast drugi rodzaj 
perspektywy nazywa się ptasią, polega na ustawieniu obiektywu nad obiektem 
Prowadzący wyjaśniał również uczestnikom rolę światła w filmie. Wszystkie 

pojęcia, o których 
prelegent opowiadał, 
popierane były różnymi 
fragmentami z filmów, 
które dzieci znały, co dało 
się zauważyć po ich żywej 
reakcji na nie.  
       Po tej pogadance 
rozpoczęła się projekcja 
filmu, który bardzo się 
dzieciom spodobał i 
zadowolone wróciły do 
szkoły. (B.Bagniewska) 

 
 
16 PAŹDZERNIKA klasy IV – VI wybrały się do sali gimnastycznej Gimnazjum nr 1 
w Chełmnie, by podziwiać występy zespołu ludowego z Białorusi „Luleczka”. Tańce, 
piękne śpiewy i popisy muzyków rozkołysały widownię zapełnioną do ostatniego 
miejsca i choć artyści śpiewali w języku białoruskim, sztuka jest medium 
uniwersalnym, którą wrażliwe serca odbierają bez względu na język. 
Przypominamy, że naszym Chełmińskim Domu Kultury działają zespół ludowy oraz 
orkiestra dęta – można zapisać się i spróbować swoich sił. 

 

 
 



 

 
W dniu 30 IX 15 r odbyła się w naszej szkole  dyskoteka z okazji święta chłopców. 
Uczestniczyli w niej uczniowie z klas IV-VI. Dzieci bawiły się przy muzyce, którą 
puszczał zaproszony  DJ Kuba ( syn pana T. Jarmołkiewicza). Tańce umilały 
chłopcom konkursy, które przygotowała pani B. Bagniewska. W jednym z nich 
chłopcy walczyli o tytuł najlepszego krawca. Ich zadanie polegało na przyszyciu 
guzika. Konkurencja okazała się trudna dla chłopców. Największy problem mieli z 
nawleczeniem nitki na igłę. Musiały im pomóc koleżanki (oj, chłopy, co Wy byście 
bez nas, kobiet, zrobili?) Zwycięzcą został Jakub Buliński z klasy V a. W kolejnym 
konkursie chłopcy musieli zapleść warkocz swoim koleżankom. Tę konkurencję 
wygrał Dawid Szalaty  z klasy IVa. Wśród konkursów znalazła się też ulubiona przez 
chłopców dyscyplina sportowa. Zabawa polegała na podbijaniu piłki głową. Z tym 
zadaniem chłopcy dobrze sobie poradzili (nie dziwimy się, gdyż sport to pasja 
chłopców). Najlepszym sportowcem okazał się Patryk Surdej  z klasy V a. Ostatnia 
konkurencja polegała na zjadaniu  jabłka. Dziewczynki trzymały przywiązane na 
sznureczku jabłko, a chłopcy je zjadali, nie pomagając sobie rękoma. Zwyciężył 
Mateusz Buczkowski  z klasy Va. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i słodkim 
upominkiem. Zabawa się udała i wszyscy zadowoleni i zmęczeni  wrócili do domu. 
(opracowała Bożena Bagniewska) 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

KOLEJNA DYSKOTEKA z okazji Andrzejek – CHCECIE??? 



 
 

 
 
ZAPRASZAMY NA STAŁY CYKL ARTYKUŁÓW AUTORSTWA WASZEJ KOLEŻANKI, KARINY 
SMUCZYŃSKIEJ Z KLASY VIa. Zachęcamy również do współredagowania gazetki Filek ☺ 
 

Przez dłuższy czas, 
zastanawiałam się jak się 
ubierać. Aż w końcu 
postanowiłam połączyć i 
pomieszać trochę mody. Z 
dresów i obcasów wyszła 
ciekawa kompozycja:  
 

 
 
 

 
Sądzę, że to bardzo 
ciekawe! 
Gdy tak mieszałam i 
mieszałam to jeszcze 
pomieszałam suknie, 
spódniczki z 
adidasami oto 
przykładowe zdjęcia:  
 
 
Jeśli chcecie się wyróżniać z tłumu, to 
ciekawie by było ubierać się kolorowo i 
zakładać mnóstwo dodatków:  
jakiś kapelusik, apaszkę, naszyjnik, łańcuszek, samodzielnie zrobione korale, 
broszki, wisiorki, zawieszki itp. Po prostu mieszajcie style i bawcie się modą! 
 

Opracowała: Karina Smuczyńska 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Po raz pierwszy w historii Szkoły Podstawowej nr 1 uczniowie będą mieli 
szansę spędzić całą noc w szkole. Dzięki staraniom Rady Samorządu 
Uczniowskiego dyrektor Ewa Nowicka wyraziła zgodę na organizację 
NOCY GROZY. 
Uczniowie klas V i VI, którzy wezmą udział w jednym z konkursów 
organizowanych przez Bibliotekę Szkolną i panią Michalinę Murawską oraz 
dostarczą zgody podpisane przez rodziców wezmą udział w 
piętnastogodzinnym maratonie, w czasie którego tematem przewodnim 
będą straszne historie, opowieści, potwory, duchy i upiory. Wydarzenie 
rozpoczyna się 30 października (piątek) o godzinie 18:00, a kończy w sobotę 
o godzinie 9:00. Opiekunami będą panie Michalina Murawska, Bożena 
Bagniewska, Agnieszka Cabaj i pan Tomasz Jarmołkiewicz. Część z was 
niestety nie może uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dlaczego? Głównym 
powodem jest dobre zachowanie. Jeżeli na co dzień jesteście niegrzeczni, nie 
wypełniacie swoich obowiązków, lekceważycie zasady współżycia w grupie 
i za nic macie kodeks dobrego zachowania – nie ma dla was miejsca wśród 
tych, którzy starają się zachowywać godnie. NIGDY uczniowie agresywni i 
niekulturalni nie będą nagradzani. To przywilej zarezerwowany dla tych, 
którzy starają się spełniać pokładane w nich nadzieje.  
 
FOTORELACJA I WIDEORELACJA Z WYDARZENIA DOSTĘPNE BĘDĄ NA 
STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY, FACEBOOKU ORAZ YOU TUBE. 
31 października Hallowe’en. A co to jest w ogóle Hallowe’en?  



To zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do święta zmarłych, obchodzony 
w wielu krajach w wieczór 31 października, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. 
Odniesienia do Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, 
głównie amerykańskiej. Halloween najhuczniej jest obchodzony w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie, Irlandii i Wielkiej Brytanii. Mimo że dzień nie jest 
świętem urzędowym, cieszy się po święcie Bożego Narodzenia największą 
popularnością[1]. Święto Halloween w Polsce pojawiło się w latach 90. Głównym 
symbolem święta jest wydrążona i podświetlona od środka dynia z 
wyszczerbionymi zębami. Inne popularne motywy 
to duchy, demony, zombie, wampiry, czarownice, trupie czaszki itp. Dokładna geneza 
Halloween nie jest znana. Może nią być rzymskie święto na cześć bóstwa owoców i 
nasion (Pomony) albo z celtyckiego święta na powitanie zimy. Według tej drugiej 
teorii Halloween wywodzi się z celtyckiego obrządku Samhain. Ponad 2 tys. lat 
temu w Anglii, Irlandii, Szkocji, Walii i północnej Francji w ten dzień żegnano lato, 
witano zimę oraz obchodzono święto zmarłych. Druidzi (kapłani celtyccy) wierzyli, 
iż w dzień Samhain zacierała się granica między zaświatami a światem ludzi 
żyjących, zaś duchom, zarówno złym, jak i dobrym, łatwiej było się przedostać do 
świata żywych. Duchy przodków czczono i zapraszano do domów, złe duchy zaś 
odstraszano. Ważnym elementem obchodów Samhain było również palenie ognisk. 
Na ołtarzach poświęcano bogowi resztki plonów, zwierzęta i ludzi. Paląc chciano 
dodawać słońcu sił do walki z ciemnością i chłodem. Wokół ognisk odbywały się 
tańce śmierci. Symbolem święta Halloween były noszone przez druidów czarne 
stroje oraz duże rzepy, ponacinane na podobieństwo demonów. Sądzi się, iż właśnie 
z potrzeby odstraszania złych duchów wywodzi się zwyczaj przebierania się w ów 
dzień w dziwaczne stroje i zakładania masek.  Po 835 roku pod wpływem 
chrześcijaństwa zwyczaj zaczął zanikać, gdy uroczystość Wszystkich Świętych została 
przeniesiona z maja na 1 listopada. Kościoły chrześcijańskie przeciwstawiły się 
obchodzeniu Halloween wprowadzając Dzień Zaduszny. 
Irlandzcy imigranci sprowadzili tradycję do Ameryki Północnej w latach 40 XIX 
wieku. 31 października 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota odbyła się 
pierwsza w Stanach Zjednoczonych parada z okazji Halloween. Uczestnikami parady 
byli mieszkańcy, przebrani w kolorowe stroje popularnych postaci. W kolejnych 
latach pochód organizowano corocznie 31 października. W roku 1937 Anokę 
ogłoszono światową stolicą Halloween. W drugiej połowie XX wieku święto trafiło 
do zachodniej Europy, a pod koniec XX wieku to święto trafiło do środkowej i 
wschodniej Europy. Nazwa Halloween jest najprawdopodobniej skróconym All 
Hallows' E’en, czyli wcześniejszym „All Hallows' Eve” – wigilia Wszystkich 
Świętych. (www.wikipedia.pl) 

Poćwiczcie dokładność i pokolorujcie obrazek obok. Nie na ocenę. Dla siebie ☺ 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Halloween#cite_note-1

