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

WYDANIE 5/6 (35/36)

Powyżej znajdziecie dwa kolejne kupony w naszej zabawie
– wytnijcie je lub zachowajcie całą gazetkę. W czerwcu
ogłosimy,

co

z

nimi
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zrobić,

nagrody. Tylko ich nie pogubcie!!!
A na koniec zagadka:
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postu
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Świętach Wielkiej Nocy.
Do

zobaczenia

na

parkiecie u DJ’a Kooby!!!

wy

wygrać

fajne

Był śnieg, mróz, odwilż i chlapa. Buty ubrudzone solą i ‘szklanka’ na
drodze. Na szczęście słoneczko przygrzewa coraz mocniej. Wiosna???
Styczeń i luty to miesiące, kiedy człowiek potrzebuje wiele ciepła. kilku warstw
ubrań, ciepłego obuwia i ogrzewania w domu – to podstawa! Niestety, chociaż
słońce codziennie wisi nad nami, zimową porą skrywają je ciemne, ponure chmury.
Ważne, byśmy wiedzieli, że ono tam jest i mieli nadzieję, że w końcu chmurzyska
rozwieje wiatr i znowu poczujemy na twarzach ciepłe promienie naszej życiodajnej
gwiazdy. A dlaczego o tym piszemy? Z nauką jest podobnie – czasami bywa lepiej,
czasami gorzej. Kiedy jest naprawdę źle przypomnijcie sobie – że dobre oceny
istnieją, ale skrywa je wasze lenistwo. Musicie je rozwiać, by znowu móc się cieszyć
pozytywnymi wynikami. NIKT za was tego nie zrobi, a oceny same się nie
poprawią. I nawet, jeżeli na I półrocze wasze cenzurki nie zachwyciły nikogo, jest
jeszcze szansa. Macie pięć miesięcy by udowodnić, że może być pięknie. Udowodnić
przede wszystkim sobie! Jeśli
zgodzicie się z faktem, że
wasze słabe wyniki to
wszystko, na co was stać – w
dorosłym życiu też nie
będziecie czuli potrzeby, by
się starać. Nauczycie się być
przeciętnymi. Kochani, świat
jest
pełen
szaraków
–
wzlećcie ponad przeciętność.
Bądźcie naj! Tego wam
życzymy z całego serca !!!!!!!!!

14 lutego na Rynku, tuż przed koncertem Dody, będzie miała miejsce premiera
piosenki promującej Walentynki Chełmińskie, napisanej i wykonanej przez
Teachera, pt. „W Mieście Zakochanych”. 11 marca natomiast ukaże się debiutancka
płyta waszego nauczyciela, zatytułowana „Jestem z Chełmna, mówię JO!” Koncert
promocyjny w tym dniu w Kręgielni Grawitacja.
Poniżej tekst nowej piosenki – jesteście pierwszymi, którzy go czytają… Możecie
nauczyć się refrenu, przyjść 14 lutego na Rynek – zaśpiewamy razem!!!
To już piętnasty raz, kiedy nasze miasto hucznie obchodzić będzie dzień, w którym
zakochani wyznają sobie miłość szczególnie intensywnie. Świętować zaczynamy już
12 lutego w piątek, by w niedzielny wieczór na chełmińskim Rynku obejrzeć
program przygotowany przez Chełmiński Dom Kultury. Jego ukoronowaniem
będzie koncert DODY – Doroty Rabczewskiej, znanej m.in. z przebojów „Dwie bajki”
czy „Dżaga”. Oprócz artystki na scenie zaprezentuje się wielu innych wykonawców,
między innymi wasz nauczyciel języka angielskiego razem ze swoimi
podopiecznymi z załogi ‘Teacher’s Crew’. Będzie także konkurs piosenki
walentynkowej, zabawa z Agrafką i Studiem Kreatywy i wiele innych atrakcji.

Spod Tatr wysokich i znad morza, tam, gdzie Wisła wody swe rozlewa i gdzie latem są sinice.
Z błękitnych Mazur i ze Śląska, gdzie lud dumny i niezłomny ubrudzone węglem szczerzy lica.
Z beskidzkich szczytów, z Wielkopolski, ze stolicy i z Podhala dzisiaj wszystkich ludzi drogi wiodą
do Chełmna po to, by miłości swej pokazać, co to znaczy, kiedy kocha się jak nikt nikogo.
Całe Chełmno gra zakochanym biciem,
całuj mocno, bo tak smakuje życie.
Poczuj miasta rytm w sercach rozedrganych
tak się kocha tu: w Mieście Zakochanych!
Nie do Mrągowa wszystkie drogi dziś prowadzą, ale do miasteczka, które swym urokiem słynie.
W prochowej baszcie od stuleci duch Bernarda pokutuje za swe zbrodnie dzięki zuch dziewczynie.
Stań przy Studzience, której moc źródełka pastuszkowi dnia pewnego wielką wiarą wzrok wróciła
i przy relikwii Walentego usiądź i do serca przytul kogoś, kto przy Tobie świat odkrywa!
Całe Chełmno gra zakochanym biciem,
całuj mocno, bo tak smakuje życie.
Poczuj miasta rytm w sercach rozedrganych
tak się kocha tu: w Mieście Zakochanych!
Grudziądzka brama, Ratusza wieża - usłyszą dzisiaj, nikomu nie żal,
by gardło zedrzeć i z całej siły zawołać: KOCHAM CIĘ!
Całe Chełmno gra zakochanym biciem,
całuj mocno, bo tak smakuje życie.
Poczuj miasta rytm w sercach rozedrganych
tak się kocha tu: w Mieście Zakochanych!
Spod Tatr wysokich i znad morza już za rok
powrócisz tu, by znowu cicho szepnąć
słowo: „Kocham”…

12 lutego (piątek) o godzinie 22:00 na kanale You Tube znajdziecie
wideoklip do tej piosenki. W klipie są zdjęcia z Walentynek z
poprzednich lat – być może znajdziecie na nich siebie… ☺

3 lutego uczniowie klas IV-VI bawili się w sali nr 16 na balu karnawałowym. Barwne przebrania, tańce i
konkurs jedzenia jabłka na nitce – a wszystko to okraszone skoczną muzyką napędzaną przez lubianego
przez was DJ’a Koobę. Na pamiątkę tej zabawy prezentujemy zdjęcia – zachowajcie je sobie na zawsze!

Więcej zdjęć na Facebook’owym profilu Szkoły Podstawowej nr 1 !!!

Jeszcze przed feriami panie Aneta Gruszczyk, Joanna Osińska i Ewa
Kowalczyk zorganizowały konkurs kolęd i pastorałek. Po
wysłuchaniu piosenek Jury zdecydowało, że nagrody otrzymują:
KLASY I-III
I miejsce: Aleksandra Gawińska z Ib
II miejsce: Aldona Andrikowska z IIa, Agata Janowska z II a,
Martyna Szalaty z II b
III miejsce: Martyna Katlewska z Ia i Justyna Małecka z Ia
Wyróżnienie: Zuzanna Bulińska z IIb, Marta Kowalska z IIa, Wiktoria
Leśniewska z Ic oraz Agata Maziarska z Ic.
KLASY IV-VI
I miejsce: Wiktoria Lewańska z IVa, Patrycja Płocińska z Vb oraz
Karolina Bednarz z Vb
Z przyjemnością też informujemy, że PATRYCJA PŁOCIŃSKA
wyśpiewała I miejsce w konkursie kolęd organizowanym przez
Katolickie Liceum i Gimnazjum Księży Pallotynów w Chełmnie.
WSZYSTKIM LAUREATOM I UCZESTNIKOM GRATULUJEMY !!!

Śpiewajcie, ile się da! To świetne ćwiczenie mięśni brzucha i przepony

Ostatni tydzień ferii
okazał się pracowity
dla Rady Samorządu
Uczniowskiego, która
godnie reprezentowała
naszą szkołę podczas
uroczystości
przy
Grobie
Nieznanego
Żołnierza, związanej z
rocznicą
powrotu
Chełmna do Macierzy.
28.01.2016 r. Sztandar Szkoły
niesiony
przez
poczet
sztandarowy brał udział w
uroczystości przy Grobie
Nieznanego
Żołnierza
z
okazji powrotu Chełmna do
Macierzy po 149 latach
niewoli
oraz
rocznicy
wyzwolenia spod okupacji
hitlerowskiej.
Wysłuchaliśmy przemówień
i apelu poległych. Złożyliśmy
wiązankę
kwiatów.
Na
koniec mogliśmy zobaczyć
paradę naszego wojska i
usłyszeć salwę honorową!
Dziękujemy za obecność!

10 stycznia cała
Polska, a
właściwie
Polacy na całym
świecie
połączyli swoje
siły w wielkiej
zbiórce
pieniędzy,
wymyślonej i
od 24 lat
kierowanej
przez Jurka
Owsiaka.
Tysiące
wolontariuszy,
czerwone
serduszka,
koncerty,
wydarzenia,
licytacje – w tę
styczniową
niedzielę młodzi
i starsi Polacy
kwestowali na
rzecz
godnej
opieki seniorów i zakupu sprzętu pediatrycznego. W ciągu 23 poprzednich lat
Orkiestra zebrała ponad 650 milionów złotych i wyposażyła wszystkie polskie
szpitale w urządzenia ratujące życie. W tym roku udało się zebrać ponad 44 miliony
złotych, ale oficjalna kwota zostanie podana 8 marca. Chełmińscy wolontariusze
pobili rekord – łącznie udało się zebrać 40.788,75 zł. Warto dodać, że w sumie przez
wszystkie lata Orkiestry Chełmno wsparło akcję kwotą pół miliona złotych, a
Fundacja wyposażyła szpital za ponad 300.000 złotych. Warto więc wspierać Jurka
Owsiaka, niezależnie co media o nim mówią i piszą – nikt na świecie nie
zorganizował nigdy tak wielkiej i tak długo trwającej akcji. Polak potrafi! Bądźmy
więc dumni, że jesteśmy Polakami ☺
Nasi uczniowie – wolontariusze (Stasiu, Ola, Karolina E., Karina, Karolina B. i Maja)
zebrali do puszek w sumie ponad 1000 złotych. Brawo młodzież!!!!
Nasi uczniowie pod kierunkiem pani Joanny Osińskiej wystąpili też na
chełmińskim Rynku.

Co prawda mamy już luty, a Jasełka miały miejsca w grudniu – ale w styczniu nie było
gazetki, więc dopiero dzisiaj mamy możliwość wspomnieć o misterium przygotowanym przez
nauczycieli i uczniów naszej szkoły. Jak co roku, w ostatnim dniu nauki przed zimową
przerwą świąteczną spotkaliśmy się w kościele garnizonowym, by przypomnieć sobie historię
narodzenia Jezusa z Nazaretu. Kolorowe stroje, mnóstwo śpiewania i podniosły nastrój – to
zawsze towarzyszy nam w tym dniu. Więcej fotografii na szkolnej stronie internetowej i
profilu FB, a nagranie wideo znajdziecie na kanale You Tube.

Wiemy, że uwielbiacie labirynty – zatem dzisiaj trochę większe i trudniejsze. A może
wcale nie takie trudne? Labirynty świetnie ćwiczą spostrzegawczość, planowanie i
precyzję.
POWODZENIA !!!
A może sami rysujecie i projektujecie labirynty? Z przyjemnością zaprezentujemy
wasze prace na łamach naszej gazetki. Narysujcie porządnie labirynt (pisakiem lub
czarnym długopisem) i przynieście do naszej redakcji (czyli do Teachera ☺ ) Joł!

