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.
Aktualnie bawimy się domino – na różne sposoby…

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

Redakcja FILKA życzy wszystkim uczniom i
nauczycielom spokojnych, rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia oraz dobrego, owocnego i
satysfakcjonującego nowego,
2016 roku! Wracajcie cali i zdrowi!!!

WYDANIE 4 (34)

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 zebraliśmy sporo grosza – w sumie
7410 sztuk monet na łączną kwotę 143,23 zł. Bardzo dziękujemy!
Poniżej szczegółowe rozliczenie:
Klasa Ia – 6,17 zł
Klasa Ib – 7,93 zł
Klasa IIb – 6,16 zł
Klasa IIb – 7,50 zł
Klasa IVa – 16,36 zł
Klasa IVb – 5,18 zł
Klasa Vb – 47,41 zł
Klasa VIa – 13,82 zł
Sala nr 17 + klasa Va – 32,70 zł
Paczkę z pieniędzmi nadaliśmy w piątek, 11 grudnia.

MYDŁO NIE BOLI!!!
Często się zdarza, że czujemy od kogoś nieprzyjemny zapach. To oznaki braku
dbałości o higienę osobistą. Mam dla Was (szczególnie dla tych osób) kilka cennych
wskazówek:
1.Co dziennie myj zęby, rano i wieczorem!
2.Wieczorem myj się dokładnie, szczególnie w miejscach intymnych!
3.Pamietaj o codziennej zmianie bielizny i skarpetek!
4.Odzież, swetry, spodnie, koszule, t-shirty zmieniaj często, spraw, że będziesz czysty
i pachnący!
5.Używaj kulki zapachowej, np. dezodorantu i perfum, ale pamiętaj! Perfumy i
dezodorantów używaj tylko na czyste ciało! Zapachu potu nie ,,zabije” dezodorant.
Może być jeszcze gorzej! A fee!!!!
6.Czyste i wyszczotkowane włosy na pewno dodadzą Tobie uroku. Będziesz
czuł/czuła się pięknie i świeżo!
7.Używaj gumy, np. Orbit! Ona pomoże zachować świeży oddech! Uważaj jednak!
Guma do żucia zawiera fenyloalaninę, która w nadmiarze może spowodować
zgagę, nudności, a nawet spadek ciśnienia krwi i zawroty głowy. I NIGDY nie żuj
gumy na lekcji!
8.Kiedy idziesz do szkoły i bierzesz śniadanie, postaraj się mieć kanapki bez cebuli i
czosnku! Rozmowa z kimś ziejącym czosnkiem to żadna przyjemność.
Mam nadzieję, że posłuchacie moich rad! Myjcie się i dbajcie o własną higienę!!!

W dniu 25 XI 2015 r obchodzony był „ Dzień bez papierosa”. Jego przebieg
zaplanowała pani B. Bagniewska wraz z uczniami klasy Va. Kilka dni
wcześniej dzieci przygotowały wraz z wychowawcą plakaty, na których
umieściły informacje dotyczące szkodliwego wpływu papierosów na
zdrowie człowieka. Ponadto organizator przygotował ulotki o wyżej
wymienionej tematyce, a także załatwił od sponsora jabłka. Na godzinie
wychowawczej uczniowie wyruszyli z plakatami, ulotkami i jabłkami do
miasta, gdzie rozdawali przechodniom przygotowane ulotki oraz zachęcali
do zjedzenia jabłka zamiast zapalenia papierosa.
Kolejnym punktem happeningu była wizyta u pana burmistrza ( niestety w
tym dniu go nie zastali). W zastępstwie przywitała je asystentka pana
burmistrza, zapoznała się z treścią plakatów oraz wysłuchała petycji
(przygotowanej specjalnie dla włodarza naszego miasta), dotyczącej
porzucenia
tego
paskudnego
nałogu,
jakim
jest
palenie
papierosów. Uczniowie
zostawili
dla
pana
burmistrza
smaczne
jabłko i poprosili panią
asystentkę,
żeby
zachęcała
szefa
magistratu do sięgania
po
nie,
zamiast
papierosa. Po wizycie u
Burmistrza zadowolone
dzieci
wróciły
z
wychowawcą do szkoły
(opr. B. Bagniewska)

Miłość stała się kluczowym
hasłem tegorocznego spotkania
z poezją w naszej szkole.
Odbyło się ono 26 listopada
bieżącego roku, a przygotowane
zostało przez uczestników koła
polonistycznego
oraz,
zaproszonych
do
realizacji
projektu, nauczycieli.
Wieczornica poetycka stała się w Jedynce tradycją, odbywa się
cyklicznie, każdorazowo pod innym hasłem. Wokół idei zrzesza się corocznie
grono
wielbicieli
poezji
mówionej i śpiewanej, które
próbuje zarazić swą pasją
zaproszonych na spotkania
gości.
Pieśni
Marka
Grechuty
w
wykonaniu
Mariusza
Kowalczyka,
Mieczysława Szcześniaka w
wykonaniu
Patrycji
Płocińskiej, Georginy Tarasiuk w wykonaniu Wiktorii Lewańskiej oraz autorskiej w
wykonaniu Tomasza Jarmołkiewicza wzruszały oraz
pobudzały do refleksji, podobnie jak i
utwory
poetyckie czytane przez
Karinę Smuczyńską i
Huberta Gasina , Patrycję Nalińską i Maję Kaszewską,
Wiktorię Gadzińską
oraz Stasia Cocha, na tle
tematycznych slajdów.
Wiemy już, że miłość, która nigdy nie ustaje,
jak zapewnia nas List do Koryntian, znajdujemy wokół
siebie każdego dnia. I o tym przypomniało nam nasze
szkolne spotkanie z poezją... (opr. A. Siwka)

W dzień profilaktyki uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w
Programie Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować”. Dzieci od
najmłodszych lat, muszą mieć świadomość, że szybka i prawidłowa
reakcja może pomóc uratować życie i zdrowie drugiego człowieka.
Program RUR polega na prowadzeniu zajęć z podstawowych
czynności ratujących życie. Dzieci oswajają się z tak ważnymi
zagadnieniami, kształtowane są właściwe nawyki – pierwsza pomoc
staje się dla nich czymś naturalnym. (opr. Jolanta Zięba)

Kiedy zechcecie odpocząć po ferworze świątecznych przygotowań, spróbujcie
rozwiązać te zadania – kolorowanki i labirynty. Powodzenia i do zobaczenia!

Pomóż chłopcu dotrzeć z pokoju do choinki, gdzie
czekają na niego prezenty. Był grzeczny, więc zasłużył!

