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,
uczyliśmy się aborygeńskiej techniki malarstwa kropkowego i graliśmy w mini-tenisa stołowego.

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
ROK SZKOLNY 2015/2016

A oto krzyżówka przygotowana dla Was przez Mateusza Wudarskiego.
Wpisujemy wyrazy po angielsku! Pierwsza litera w kratce z cyfrą.
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1.Nosisz je na nosie.

2. Model auta marki Dodge.

3.Siostra twojego taty lub mamy. 4.Syn lub córka twojej cioci i wujka.
5.Żona twojego dziadka.

6.Syn twojego dziadka.

7.Czworonożny przyjaciel.
HASŁO: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

WYDANIE 3 (33)

W ubiegłym roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w
ogólnopolskiej akcji zbiórki monet „Góra Grosza”. Przez 15 lat w całym
kraju udało się zebrać ogromną sumę ponad 26 milionów złotych
przeznaczoną dla dzieci z zawodowych rodzin zastępczych, rodzinnych
domów dziecka, domów dla dzieci i innych placówek opiekuńczowychowawczych. Ubiegłoroczna zbiórka w SP 1 zamknęła się kwotą
312 złotych, a w sumie podarowaliście ponad 11 tysięcy sztuk monet,
które skrupulatnie policzyli uczniowie klasy Via pod nadzorem Rady
Samorządu. Również i w tym roku ruszamy z akcją w naszej szkole –
jeśli macie w domu jakieś ‘klepaki’, przynieście je do szkoły do
Waszych wychowawców lub do sali języka angielskiego (zbieramy
monety 1-, 2-, 5-, 10-, 20- oraz 50-groszowe). Czy pobijemy rekord i
która klasa zbierze najwięcej? Do dzieła!!!
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11 listopada cała Polska świętowała! Obchodziliśmy
Narodowy Dzień Niepodległości. Uczniowie pod
kierunkiem Pani Michaliny Murawskiej przygotowali
montaż słowno – muzyczny, podczas którego
dowiedzieliście się, co to za święto i dlaczego jest tak ważne
dla nas, Polaków. Z kolei delegacja Samorządu
Uczniowskiego uczestniczyła w uroczystości miejskiej pod
Pomnikiem Nieznanego Żołnierza. Pamięć o ważnych
wydarzeniach to obowiązek patrioty.

Wideorelacja z uroczystości miejskich do obejrzenia na kanale YouTube Teachera ☺
Bezpośredni link: http://www.youtube.com/watch?v=OR8UoyQrwn8

9 listopada rozstrzygnięto konkurs o ruchu drogowym, organizowany przez Panie Jolantę Ziębę i Teresę
Orczykowską. Zwycięzcy z dyplomami na zdjęciu poniżej. Serdecznie gratulujemy!!!
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