Powyżej widzicie kupon, który pojawi się w każdym
numerze gazetki Filek. Zbierajcie co miesiąc, a w
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kuponów naklejonych na kartkę A4, weźmie udział
w losowaniu GWARANTOWANEJ nagrody!!!

„Filomaci” to nazwa określająca tajne związki
młodzieży działające głównie na Pomorzu Nadwiślańskim (Pomorzu
Gdańskim i Ziemi Chełmińskiej) w latach 1830 - 1920. Po odrodzeniu
niepodległości wyszły z konspiracji i nadal kontynuowały swoją działalność, dając
początek wielu Polskim Korporacjom Akademickim. Ich hasłem było zawołanie
„Ojczyzna, nauka, cnota” – czyli wartości, które pojawiają się również w refrenie
naszej szkolnej piosenki. Serdecznie gratulujemy pierwszakom dołączenia do
społeczności uczniowskiej SP 1 i życzymy wielu sukcesów w nauce!

W dniu 29 IX 16 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 nasz nowy opiekun
Samorządu Szkolnego – pan
Mariusz Kowalczyk. 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 „ nadzianiem”
nitki do igły. Musiały im pomóc
koleżanki (oj chłopy co Wy byście
bez nas kobiet zrobili?). Zwycięzcą
został Karol Gburczyk z klasy IV b.
W kolejnym konkursie chłopcy
musieli zapleść warkocz swoim
koleżankom.
Tę
konkurencję
wygrał Olaf Roloff z klasy IV b.
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 Jakub Buliński z klasy VI a. Zwycięzcy zostali nagrodzeni dyplomami i
słodkim upominkiem. Zabawa się udała i wszyscy zadowoleni i zmęczeni wrócili
do domu. (oprac. B.Bagniewska)

W dniu 14 X 2016 r odbyło się w naszej szkole
przedstawienie poświęcone wszystkim nauczycielom
oraz pracownikom administracji i obsługi z okazji ich
święta.
Uroczystość
przygotowała
pani
B.
Bagniewska i D. Stańczyc wraz z uczniami klasy Va i
VI b. Program przygotowany był w wersji
humorystycznej. Aktorzy wcielili się w rolę uczniów,
uczestniczących w lekcji wychowawczej. Pojawiły się
w niej śmieszne sytuacje z jakimi spotykają się
nauczyciele w praktyce. W rolę nauczycielki wcieliła
się po raz kolejny uczennica klasy V b Karolina
Bednarz i wypadła w niej bardzo dobrze. Być może
rośnie już nasz następca? Pozostali uczniowie również
świetnie
wywiązali się ze
swoich
ról.
Niektórzy
nie
mieli wcale tremy, zachowywali się bardzo
naturalnie, tak jakby byli stworzeni do
występowania.
Uroczystość
wzbogaciły
piosenkami o nauczycielach dziewczynki z koła
wokalnego pod kierunkiem pani J. Osińskiej.
Ponadto uczennica z klasy V b Karolina Bednarz
zagrała piękny utwór na gitarze pt. „Milonga’,
została nagrodzona gromkimi brawami. Imprezę zakończył pan Z. Komorowski,
który zagrał i zaśpiewał na akordeonie piosenkę „Sto lat „ dla nauczycieli i
pracowników
niepedagogicznych
szkoły.
Uczniowie
wręczyli im również
po
symbolicznym
kwiatku,(wprawdzie
sztucznym,
ale
bardzo
ładnie,
ręcznie
wykonanym).
Występ podobał się
wszystkim widzom i
aktorzy otrzymali za
niego
gromkie
brawa.

Tradycyjnie już uczniowie SP 1 włączyli się w akcję sprzątania świata – od kilku lat klasy IV
idą w teren z workami i rękawicami, by pokazać, że zależy im na czystym środowisku.

Jak co roku, do naszych milusińskich z klas I-III zawitała pani policjantka z serią
przestróg i uwag dotyczących bezpieczeństwa.

W dniu 29 IX 2016 r. uczniowie klas IVa oraz VI a i b wybrali się wraz z
wychowawcami do kina „Wrzos” w Świeciu na projekcję filmu pt „Noc w
muzeum. Tajemnica grobowca.”.
Przed rozpoczęciem seansu uczestniczyli w prelekcji dotyczącej pojęć
związanych z reklamą. Uczniowie dowiedzieli się co oznacza reklama ( z łac.
reclamo oznacza informacje połączoną z komunikatem. Zazwyczaj ma na celu
skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług,
promowanie marki. ) Reklama może być jawna lub ukryta. Każde nowe
określenie związane z reklamą było poparte filmowym przykładem.
Prowadzący opowiedział dzieciom również o funkcjach reklamy oraz o
rodzajach reklamy np. reklama społeczna, internetowa, która oddziałuje na
internautów, czyli potencjalnych klientów, czy reklama telewizyjna tzw „
spot reklamowy”. Opowiedział również o negatywnym wpływie reklamy
na człowieka. Odbiorcy narażeni są na pewnego rodzaju manipulacje, a
także wprowadzenie w błąd. Często zdarza się, że reklamowane produkty
nie spełniają oczekiwań klienta. Reklama często wzbudza nadmierne
potrzeby konsumpcyjne, czyli przekonuje nas do zakupu tego co tak
naprawdę nie jest nam potrzebne.
Uczniowie dowiedzieli się także co oznacza pojęcie ‘ „lokowanie
produktu”. Poparte to było fragmentem z filmu „ Rodzinka.pl”, gdzie mama
dawała synkowi do szkoły sok Tymbarka, kamera skierowana była właśnie
na tę butelkę.
Na zakończenie swojej prelekcji prowadzący zachęcił dzieci do kupienia od
niego rzeczy, którą pięknie opakował w pudełku obwiązanym wstążeczką.
Nikt nie wiedział co jest ukryte w jego środku. Cena wywoławcza była
ustalona na 5 zł. Wybrany uczeń stwierdził, że owa rzecz w pudełku jest
dosyć ciężka. Sprzedający podpowiedział, że można to zbierać ,
kolekcjonować, malować. Dzieci musiały odgadnąć co to było. Ten opis miał
działać na ich wyobraźnię. Na zakup zdecydowała się dziewczynka, która
oferowała sprzedającemu nawet 10 zł. Ten praktyczny przykład miał
świadczyć o sile sugestii jakiej ulegamy, gdy widzimy lub słyszymy jak ktoś
zachwala towar.
Po tej pogadance rozpoczęła się projekcja filmu, który bardzo się
dzieciom spodobał i zadowolone wróciły do szkoły. (opr. B.Bagniewska)

Niestety, nie posiadamy zdjęć z tego wydarzenia 

Pod koniec września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w powiatowych
zawodach sportowych, organizowanych pod nazwą „czwartków lekkoatletycznych”.
Tym razem jednak (wyjątkowo) reprezentanci wszystkich szkół naszego powiatu
spotkali się na Stadionie Miejskim w Chełmnie we wtorek. Dziewczęta i chłopcy
startowali w biegach na dystansie 60, 300, 600 i 1000 metrów, a także (po raz
pierwszy w historii naszych występów) w skoku wzwyż. I to właśnie w tej
konkurencji srebrny medal wywalczyła Kinga Janc, która złoto przegrała tylko
większą (o jedną) liczbą zrzutek. Gratulujemy! (opr.M.Kowalczyk)

W październiku rozstrzygnęły się losy wszystkich dziewcząt, które zgłosiły się do I
rundy Mistrzostw Szkoły w Darta. Do kolejnego etapu zakwalifikowało się 12
spośród nich. W dalszym ciągu rozgrywany będzie tylko jeden pojedynek, toczony
do 301 punktów. O zestawie par zadecyduje losowanie. Powodzenia w II rundzie!
W następnym numerze gazetki znajdziecie komplet wyników chłopców oraz
zestawy par kolejnej rundy.
Wyniki październikowych gier:
Dziewczęta – I runda:
Patrycja Bielec – Nicola Stadnik 301:300.
Sara Smuczyńska – Maja Kaszewska 0:301 walkower.
Martyna Jankowska – Kinga Latuszek 301:285.
Wiktoria Gadzińska – Klaudia Nowak 301:0 walkower.
Sylwia Syrowska – Patrycja Nalińska 298:301.
Natalia Kopańska – Natalia Bielec 299:301.
Patrycja Buczkowska – Agata Nalińska 301:300.
Awans do II rundy:
Kinga Janc, Maja Kaszewska, Martyna Jankowska, Julia Kaszewska, Patrycja
Nalińska, Patrycja Bielec, Patrycja Buczkowska, Wiktoria Gadzińska, Natalia Bielec,
Nicola Stadnik (LL)*, Agata Nalińska (LL), Natalia Kopańska (LL). (opr.M.Kowalczyk)

