Powyżej widzicie kupon, który pojawi się w każdym numerze gazetki Filek.
Zbierajcie co miesiąc, a w czerwcu każdy, kto przyniesie wszystkie 10 kuponów
naklejonych na kartkę A4, weźmie udział w losowaniu GWARANTOWANEJ
nagrody!!!

10 listopada na sportowo
uczciliśmy
98.
rocznicę
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości. Skorzystaliśmy z
zaproszenia
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w
Chełmnie i wystartowaliśmy w
I Biegu Niepodległości. Trasa
przebiegała ulicami naszego
miasta i liczyła prawie trzy
kilometry. Na starcie stanęło
ponad stu biegaczy w różnym wieku. Startowali uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół średnich, a także nauczyciele, żołnierze i strażacy. Spośród uczniów
naszej szkoły najlepiej zaprezentował się Dawid Szarafiński. Tego dnia jednak nie
wyniki były najważniejsze... (opr. M.Kowalczyk)
…i na koniec dobra wiadomość dla
uczestników
zajęć
dydaktycznowyrównawczych
z
języka
angielskiego
–
klasy
IV-VI.
Zakupiliśmy mnóstwo planszowych
gier językowych, dlatego tym bardziej
serdecznie
Was
zapraszam
do
uczestnictwa w zajęciach, gdzie
bawiąc się można się uczyć.
Zapraszam zwłaszcza tych, którzy od
początku
roku
szkolnego
systematycznie UCIEKAJĄ z zajęć.
Pamiętajcie, że rodzice wyrazili zgodę
na
wasze
uczestnictwo…
(opr.
Teacher)
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W naszej szkole dnia 10 listopada odbyła się uroczysta akademia z
okazji
Dnia
Niepodległości,
zatytułowana
OCALIĆ
OD
ZAPOMNIENIA Akademia została przygotowana przez uczniów
uczęszczających na zajęcia koła historycznego i koła wokalnego. Treść
przedstawienia nawiązywała do najważniejszych wydarzeń z historii
naszego kraju od czasu upadku Rzeczypospolitej w wieku XVIII,
poprzez lata zaborów i walk narodowowyzwoleńczych w 1831 roku i
1863, pierwszą wojnę światową, po odrodzenie w roku 1918.
Uczniowie zaprezentowali treści patriotyczne w wierszach, narracji
oraz utworach muzycznych, tj.: „Warszawianka”, „Rozkwitają pąki
białych róż”, „Rota”, „Wojenko, wojenko”, „Legiony”, „Pierwsza
Kadrowa”, „Żeby Polska”, „Niepodległa Niepokorna” i „Biały Ptak”.
Akademia została wzbogacona o prezentację multimedialną, która
zobrazowała uczniom te odległe czasy. Ponadto została wykonana
gazetka okolicznościowa z okazji 11 listopada, przybliżająca uczniom i
rodzicom to ważne święto.

Protokół z przebiegu konkursu matematycznego organizowanego przez CES
w Warszawie
w roku szkolnym 2016/2017
Dnia 19 X 2016 r. o godz. 800 przeprowadzony został w SP nr 1 w Chełmnie
konkurs matematyczny, który organizowało CES w Warszawie. Jest to
konkurs ogólnopolski. Celem konkursu było:
- zwiększenie motywacji i zainteresowanie uczniów nauką,
- ocenienie poziomu wiedzy uczniów,
- rozwijanie zdolności uczniów do nauki i zapewnienie im integracji
Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VI. Każda klasa rozwiązywała
zadania na swoim poziomie. Czynności ucznia polegały na rozwiązaniu
zadań tekstowych, w których prawidłowa mogła być jedna odpowiedź lub
kilka. Dzieci otrzymywały na starcie po 104 pkt. Mogły podwoić liczbę
punktów albo stracić punkty za złą odpowiedź, gdyż zabierano im punkty.
Uczeń mógł nie udzielać odpowiedzi i wówczas dostawał zero pkt. Łącznie
w konkursie wzięło udział 8 uczniów.
Klasa IVa:
1. Kowalczyk Mikołaj
2. Cieszyńska Wiktoria
3. Kaszewska Julia
4.Delik Mateusz
Klasa Va:
1.Drewniak Adam
Klasa VIa:
1. Wylangowska Natalia
Klasa VI b:
1.Coch Stanisław
2.Kaszewska Maja

13 listopada uczniowie zaprezentowali akademię wiernym kościoła
garnizonowego w Chełmnie. Przedstawienie odbyło się przed mszą
świętą o godzinie 10.30. Wierni z uwagą śledzili treść akademii i
włączali się we wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Dzieci
zostały nagrodzone brawami, a ksiądz proboszcz modlił się w intencji
nauczycieli i dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1. Akademię obejrzało
ok. 200 osób. Przedstawienie również zostało wzbogacone prezentacją
multimedialną. (opr. Michalina Murawska, foto Teacher)

Karty z odpowiedziami uczniów zostały wysłane na adres organizatora. (opr. B.Bagniewska)

Zabawa: poniżej zadanie na logikę. Policzcie i spytajcie waszych nauczycieli
matematyki, jaka jest prawidłowa odpowiedź…
Robotnik kopał dół. Na zapytanie przechodnia jak głęboki będzie dół, który on
kopie odpowiedział: „Mój wzrost wynosi 1 m 80 cm. Gdy wykopię dół do końca
moja głowa będzie o tyle poniżej powierzchni ziemi o ile teraz gdy już wykopałem
połowę głębokości dołu jest powyżej niej." Jaka będzie głębokość dołu?

Jesienna zaduma to tytuł
tegorocznej
wieczornicy
poetyckiej, którą, tradycyjnie
już,
przygotowali
dla
kolegów
i
koleżanek
nauczyciele
i
uczniowie
naszej szkoły. Wiersze i pieśni
poetów
oraz
autorskie
utwory
Teachera
zostały
zaprezentowane zaproszonym
gościom 24 listopada na
trzeciej godzinie lekcyjnej.
Jak co roku, zaproszeni zostaliśmy do chwili refleksji nad życiem, jego wartością i
tym co nieuchronne – przemijaniem. Spotkanie z poezją ubogacała wyjątkowa
oprawa muzyczna. Liryczne utwory muzyczne zaprezentowały uczennice: Karolina
Bednarz i Patrycja Płocińska z kl. VIb oraz nauczyciele - Mariusz Kowalczyk i
Tomasz Jarmołkiewicz. Wiersze czytały dziewczęta z klasy VI b: Karolina Bednarz,
Maja Kaszewska, Patrycja Nalińska oraz Wiktoria Wilmańska. Całości dopełniała
nastrojowa prezentacja multimedialna, nawiązująca do wartości, którymi są miłość,
pokój czy nadzieja, którą współtworzyli: Tomasz Jarmołkiewicz, Agnieszka Cabaj
oraz Agnieszka Siwka, autorka programu Jesienna zaduma. Za trud, ale i przepiękne,
pełne
wzruszeń
chwile
podczas
powstawania
i
zaprezentowania
wieczornicy wielkie dzięki :) Do zobaczenia za rok. (opr. A.Siwka, fot. ZK))

W dniu 17 XI 2016 r. obchodzony był
„ Dzień bez papierosa”. Jego przebieg
zaplanowała pani B. Bagniewska
wraz z uczniami klasy VIa. Kilka dni
wcześniej dzieci przygotowały wraz z
wychowawcą plakaty, na których
umieściły
informacje
dotyczące
szkodliwego wpływu papierosów na
zdrowie
człowieka.
Ponadto
organizator załatwił od sponsora
jabłka.
Na
godzinie
wychowawczej
uczniowie wyruszyli z plakatami i
jabłkami do miasta, gdzie zachęcali
przechodniów
niepalenia
papierosów, w zamian za to
oferowali im smaczne jabłko.
Kolejnym punktem happeningu była
wizyta u pana burmistrza. Pan
burmistrz przywitał się z dziećmi,
następnie zapoznał z treścią plakatów
oraz
wysłuchał
petycji
przygotowanej specjalnie dla Niego,
dotyczącej
porzucenia
tego
paskudnego nałogu,
jakim jest palenie
papierosów.
Uczniowie
wręczyli
włodarzowi
miasta
smaczne
jabłko
i
namawiali go do jak
najczęstszego sięgania
po nie, zamiast po
papierosa. Na koniec
uczniowie
zostali
poczęstowani
smacznym cukierkiem
i zadowoleni wrócili z
wychowawcą
do
szkoły.
(opr. B.Bagniewska)

Dnia 23 XI 2016 r. odbyła się w naszej szkole zabawa andrzejkowa. Uczestniczyli w
niej uczniowie z klas IV-VI. DJ-em był nasz opiekun Samorządu Szkolnego pan M.
Kowalczyk, a wróżby i konkursy przygotowała pani B. Bagniewska.
Jedna z wróżb polegała na tym, że pod kubeczkami umieszczone były: moneta
(symbolizowała bogactwo), różaniec (symbolizował życie w zakonie), obrączka
(oznaczała małżeństwo) i pusty kubek (życie samotne). Uczniowie bardzo chętnie
losowali zawartość kubeczków. Zabawy było przy tym, co nie miara. Kolejna
wróżba polegała na ustawianiu butów w kierunku drzwi, kto pierwszy przekroczył
próg ten najszybciej ożeni się lub wyjdzie za mąż (w zabawie wzięły udział
najpierw dziewczynki a później chłopcy). W zabawie wygrała Nicola Stadnik z klasy
VI a i Marcin Jarentewicz z klasy VI b.
W dalszej części zabawy dzieci musiały obierać jabłko, a następnie rzucić skórkę i
zobaczyć, w jaką literkę ułoży się ona - takie imię będzie miał przyszły mąż lub
żona. Największym problemem okazało się dla uczniów obranie jabłka. Niektórzy
muszą nad tym jeszcze popracować.
Nie zabrakło też serduszek z imionami dziewcząt i chłopców, każda dziewczynka
poznała ewentualne imię przyszłego męża, a chłopiec żony. Na zakończenie zabawy
pary tańczyły na gazecie. Ubaw był niesamowity, ponieważ niektórzy uczniowie
wzięli swoją partnerkę na ręce, bo inaczej nie zmieściliby się na gazecie. Wygrała
para Staś Coch z klasy VI b i Julka Kaszewska z klasy IV a. Dzieciom impreza bardzo
się podobała i zmęczone, zadowolone wróciły do domu. (opr. B.Bagniewska)

12
dziewcząt
i
24
chłopców
zameldowało się w kolejnym etapie
turnieju. Poniżej, zgodnie z obietnicą,
wyniki I rundy chłopców oraz
zestawy par kolejnych gier:
Chłopcy – I runda:
Gracjan Tomaszewski – Mikołaj
Koziel 301:261.
Oskar Roloff – Dariusz Beska-Pilarz
301:0 walkower.
Adam Drewniak – Oskar Buczkowski
301:0 walkower.
Adrian Tomaszewski – Olaf Roloff 298:301.
Kacper Efta – Michał Witkowski 301:299.
Mikołaj Kopański – Krzysztof Cetnarski 301:274.
Piotr Polaszewski – Mateusz Karwaszewski 268:301.
Oskar Efta – Stanisław Coch 241:301.
Łukasz Banacki – Mateusz Buczkowski 301:280.
Michał Szulc – Szymon Klebaniuk 287:301.
Piotr Plewa – Bartosz Trepkowski 300:301.
Jakub Chyliński – Karol Gburczyk 277:301.
Mikołaj Kowalczyk – Gracjan Buchholz 300:301.
Awans do II rundy:
Jakub Buliński, Mateusz Buchholz, Marcin Jarentewicz, Mateusz Szymański,
Adrian Naliński, Jakub Kołodko, Olaf Roloff, Karol Gburczyk, Łukasz Banacki,
Mikołaj Kopański, Szymon Klebaniuk, Bartosz Trepkowski, Gracjan Buchholz,
Kacper Efta, Stanisław Coch, Mateusz Karwaszewski, Oskar Roloff, Gracjan
Tomaszewski, Adam Drewniak, Mikołaj Kowalczyk (LL), Piotr Plewa (LL), Michał
Witkowski (LL), Adrian Tomaszewski (LL), Marcel Małek (LL).
Zestaw par – II runda (dziewczęta):
Patrycja Buczkowska – Martyna Jankowska Wiktoria Gadzińska – Maja Kaszewska
Patrycja Nalińska – Agata Nalińska
Natalia Kopańska – Kinga Janc
Nicola Stadnik – Patrycja Bielec
Julia Kaszewska – Natalia Bielec
Zestaw par – II runda (chłopcy):
Adam Drewniak – Karol Gburczyk
Bartosz Trepkowski – Łukasz Banacki
Mikołaj Kopański – Oskar Roloff
Marcin Jarentewicz – Michał Witkowski
Olaf Roloff – Gracjan Tomaszewski Adrian Tomaszewski – Mateusz Karwaszewski
Gracjan Buchholz – Stanisław Coch
Szymon Klebaniuk – Kacper Efta
Mateusz Buchholz – Mikołaj Kowalczyk Jakub Buliński – Marcel Małek
Mateusz Szymański – Piotr Plewa
Jakub Kołodko – Adrian Naliński
(opr. M.Kowalczyk)

