Powyżej macie ósmy kupon w naszej loterii – mamy nadzieję, że zbieracie wszystkie
skrupulatnie!!! A poniżej kilka interesujących łamigłówek znalezionych w sieci.
Pamiętajcie – Internet to nie tylko Facebook, YouTube i zdjęcia śmiesznych kotów…
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Na przerwach pojawiły się skakanki i ‘kręconki’ – od wielu lat to znak, że
wiosna na dobre zagościła wśród nas. Cieszmy się słońcem, wiatrem – a
nawet ciepłym deszczykiem!
Pory roku niezmiennie regulują rytm życia na naszej pięknej planecie. Po
zimnych, ponurych i białych dniach powoli wszystko budzi się do życia;
pojawiają się pierwiosnki, przebiśniegi i krokusy, na drzewach i krzewach
rosną pączki i zawiązki listków, a trawa nabiera soczystszej zieleni. Wracają
do nas bociany, żurawie, gęsi i jaskółki. Owady znowu brzęczą i wszystkim
przyjemniej
jest
wstawać
wcześnie
rano. Po wiośnie
przychodzi lato i czas
odpoczynku
i
beztroskiej zabawy –
wakacje! Kiedy na
polach pojawiają się
kombajny to znak,
że powoli jesień puka
do naszych drzwi. Z
drzew
lecą
liście,
kasztany i żołędzie.
Dojrzewają owoce i
czas
wrócić
do
szkolnych ław. Dni
stają
się
coraz
krótsze, wiatr coraz
chłodniejszy, aż wreszcie spadają pierwsze płatki śniegu i znowu na kilka
miesięcy wszystko zamiera – byle do wiosny!
I tak to właśnie od zarania dziejów naszym życiem kierują słońce i księżyc –
one regulują pory roku oraz pływy mórz, dzięki którym nasz klimat
pozostaje niezmienny. Życiem uczniów kierują dzwonki i semestry – te
pierwsze rozpoczynają i kończą lekcje – te drugie dają do zrozumienia, że
trzeba się wziąć poważnie do pracy, jeśli chcemy w kolejnym roku szkolnym
cieszyć się z tego, że udało nam się awansować do kolejnej klasy z dobrym
świadectwem. Mamy już kwiecień – zostały jeszcze dwa miesiące nauki.
Jeśli macie jakieś zaległości, to najwyższy czas wziąć się do roboty!!! Niech
wam wiosna sprzyja – zimo, precz!!!! ☺

W dniu 17 III 16 r odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny
„Kangur.” Wziął w nim udział tylko jeden uczeń z klasy IV a - Adam
Drewniak. Chłopiec odpowiadał na zadania z algebry i geometrii o dosyć
dużym stopniu trudności. Pytania konkursowe wykraczały poza materiał
obowiązujący z matematyki w klasie czwartej. Niestety z innych klas nikt
nie chciał sprawdzić swoich umiejętności z matematyki, a szkoda. Może
okazałoby się, że wśród naszych uczniów rośnie jakiś nowy Einstein. (oprac.
BB)

7 kwietnia br. w naszej szkole uhonorowani zostali laureaci i uczestnicy
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego Żywe Słowa, który odbył się 17 marca.
Uczniowie klas IV-VI, którzy zdecydowali się wziąć w nim udział,
prezentowali dowolnie wybrane wiersze polskich poetów według
kryteriów: poprawność i płynność recytacji, tempo i natężenie głosu w jej
trakcie oraz wyrazistość. Jury w składzie: Agnieszka Siwka, Aneta Gruszyk i
Ewa Kowalczyk zdecydowało bezsprzecznie przyznać laur zwycięzcy
Hubertowi Gasinowi z klasy VI a za ciekawą i arcyzabawną interpretację
wiersza Ludwika Jerzego Kerna Dialog z pluskwą. Oto lista pozostałych
nagrodzonych oraz uczestników:
II miejsce Wiktoria Wilmańska , kl. Vb
III miejsce Maja Kaszewska i Patrycja Nalińska , kl. Vb
Karina Smuczynska , kl. VI a
Anika Kubacka ,
kl. IV a
Piotr Polaszewski,
kl. IV b
W ubiegłym tygodniu odbył się etap miejski konkursu recytatorskiego –
naszą szkołę reprezentował Hubert Gasin i chociaż wspaniale wyrecytował
swój wiersz, nie udało mu się zająć miejsca na podium.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!! (oprac. AS)

Organizatorem Turnieju warcabowego w świetlicy SP 1 w Chełmnie była
pani Katarzyna Zawadzka. Zapisy chętnych do uczestnictwa trwały od 6.12
2015 do 12.12.2015. Zgłosiło się 20 osób. Brali w nim udział uczniowie klas
IV-VI. Rozgrywki odbywały się od 12.12.2015 do26.02.2016. Uczestnicy
musieli przejść trzy etapy eliminacji, a przeciwników dobierano drogą
losowania. Zwycięstwo spośród dwóch grających na planszy przyznano tej
osobie, która wygrała dwa razy pod rząd. Laureaci zostali nagrodzeni
pucharem
za
zdobycie
Imiejsca
oraz
medalami
a także dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi i książkowymi. Pozostali
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody pocieszenia. Drogą eliminacji
wyłoniono zwycięzców:
I miejsce Hubert Gasin kl. VIa
II miejsce Arkadiusz Żurek kl.IVb
III miejsce Stanisław CochVb
Trzy najlepsze osoby otrzymają puchar za I miejsce , medale za I , II i III
miejsce oraz nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe otrzymają też
wyróżnione osoby. Każdy uczestnik dostanie pamiątkowy dyplom za udział
w turnieju. Rozdanie nagród nastąpiło 9.03.2016r. (oprac. KZ)
Miłośnikom warcabów polecamy stronę: http://www.kurnik.pl/warcaby

Robert Zarębski czytał fragment książki, który zmienił się w teatralną scenkę.
Pokazywał on młodemu czytelnikowi, jak wielką rolę w czytaniu odgrywają:
intonacja, podział na role, mimika i mowa ciała.

W dniu 7 IV 2016 r odbył się był w naszej szkole apel dotyczący„
Światowego Dnia Zdrowia”. Jego przebieg zaplanowała pani B. Bagniewska
wraz z uczennicami klasy Va. Na początku imprezy prowadzące zachęciły
uczniów, by chociaż w tym dniu nie jedli oni chipsów, nie pili coli, ani nie
jedli frytek. Zareklamowały zdrowe odżywianie pod hasłem - „Zdrowo się
odżywiam. Jem owoce i warzywa.”

Pokaz ilustratorski Edyty Zarębskiej „Jak powstaje rysunek” był emocjonującą
zabawą w odgadywanie. Ilustratorka krok po kroku tworzyła ilustrację. W tym
samym czasie dzieci miały możliwość odgadywania powstającego właśnie rysunku
i wypowiadania swoich pomysłów. Wspólne śpiewanie piosenki „Mądra rzeka”
było zwieńczeniem całego wydarzenia. Dzieci głośno śpiewały i klaskały. (oprac. JZ)

Następnie zaprosiły dzieci z klas od IV-VI do udziału w konkursie. Polegał
on na zareklamowaniu wybranego przez siebie zdrowego produktu. Do
wyboru miały jogurt, gruszkę, pomarańczę,
marchewkę oraz jabłko. Dzieci musiały wykazać
się inwencją twórczą, gdyż nasi poloniści oceniali
dobór słownictwa oraz sposób przekazania
informacji do widzów. Najlepiej wypadł uczeń
klasy Vb Stanisław Coch. Został nagrodzony
gromkimi brawami i otrzymał dyplom specjalisty
od reklamy. Kolejny konkurs, w którym również
uczestniczyli uczniowie klas IV – VI był nazwany
był konkursem marchwiowo-jabłkowym. Dzieci z
klas czwartych musiały obrać i pokroić jabłko,
natomiast starsi obrać i pokroić warzywo.
Wykonywanie czynności umilała dzieciom

piosenka „ Marchewkowe pole”. Jury oceniało estetykę i dokładność
wykonywanej pracy. Z klasy czwartej wygrała Kinga Latuszek ( IV a), a z
klas starszych Natalia Bielec (Va). Dziewczynki uhonorowano dyplomami.
Komisja oceniająca nagrodziła również jednego rodzynka, który odważył się
wziąć udział w zabawie - Patryka Bielca z klasy VI a. Chłopiec również
otrzymał dyplom. Ostatni konkurs dotyczył wykonywania ćwiczeń
ruchowych, które pokazywały prowadzące apel: Wiktoria Gadzińska i
Natalia Wylangowska. Występujących nagrodzono brawami. Tegoroczne
obchody Światowego Dnia Zdrowia obchodzone są pod hasłem „ Pokonaj
cukrzycę”. Nasza pani pedagog – Małgorzata Jabłońska przygotowała wraz z
panią Ewą Kowalczyk prezentację oraz film poświęcony powyższej
tematyce. Obie panie przygotowały również dekorację na ten temat.
Dzieciom podobał się dzisiejszy happening i zadowolone wróciły na lekcje.
Imprezę uwieczniał na kliszy nasz szkolny fotograf- pan Zbigniew
Komorowski. (oprac. BB)

Spotkanie prowadziła
pisarka i ilustratorka Edyta Zarębska oraz muzyk i
kompozytor Robert Zarębski. Celem spotkania było zainteresowanie małych
czytelników Biblioteką i czytelnictwem.

Myślą przewodnią były marzenia, bo każde dziecko pragnie by się spełniły. W
trakcie występu autorzy udowadniali, że jest to możliwe, a kluczem do tej realizacji
jest wiedza ukryta w książkach. W spotkaniu oprócz słuchania dzieci brały aktywny
udział. Odpowiadały na pytania i wypowiadały się do mikrofonu, a swobodne, nie
rzadko zabawne odpowiedzi utrwalały pozytywne skojarzenia i pomagały uwierzyć
w siebie.

