
 
 

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!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skoro wiosna tuż, tuż – proponujemy dla rozrywki pomóc pszczółce 
dostać się do kwiatka. Pamiętajcie – gdyby nie pszczoły, nie byłoby 
wielu produktów żywnościowych… Świat zginie bez pszczół. 
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Wiosna, wiosna! Wiosna – ach, to ty! 
Tak śpiewał niezapomniany Marek Grechuta z zespołem 
ANAWA. I miał rację; wiosna to czas pobudki, ponownych 
narodzin, czas nowego, choć przecież dobrze znanego cyklu 
życia. Cieplejszy wiatr, odżywczy deszcz i nowe, świeże 
zapachy pobudzają zmysły i sprawiają, że w żyłach szybciej 
krąży krew. Spragnieni światła po ciemnych, zimowych 
dniach wystawiamy twarze ku słońcu, rozkoszując się jego 
gorącymi pocałunkami… Znowu chce nam się chcieć.  
Wiosna w szkole to czas na pobudkę z zimowego letargu. 
Proponujemy z nową energią rzucić się w wir szkolnych 

obowiązków, 
ponadrabiać 
zaległości i 
rozpocząć nowe 
projekty. Kto wie, 
może ktoś z was tej 
wiosny zakocha 
się… w nauce? 

TEGO WAM 
WIOSENNIE 
ŻYCZYMY! 



 

 
 

Pierwszego Dnia Wiosny w naszej szkole królował bocian biały. 
Uczniowie z klas młodszych obejrzały, przygotowane przez klasę IIa, 
przedstawienie dotyczące życia i zwyczajów tych pięknych ptaków. 
Później przystąpiły do rywalizacji w konkursie "Ptasie potyczki", w 
którym to musieli wykazać się wiedzą na temat bohatera dnia, czyli 
bociana. Najlepsi okazali się uczniowie z klasy IIIa, drugie miejsce 
zdobyli uczniowie III b, a trzecie II a. A po konkursie wszyscy, z 
uśmiechem na ustach, ruszyli przywitać wiosnę! Odebrali na poczcie  
list z Gibraltaru od bociana. (opr. Ewa Kowalczyk) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Dnia 11 marca w Muzeum Ziemi Chełmińskiej odbyła się kolejna edycja 
Powiatowego Konkursu Krasomówczego ,,Mały Przewodnik". Szkołę naszą 
reprezentowali uczniowie klasy Va i VIb. W swoich prezentacjach przedstawili 
znane postacie z historii miasta oraz legendy z nim związane. Piękne słownictwo, 
bezbłędna wypowiedź zaowocowały tym, że nasi uczniowie zajęli I, II i III miejsce 
w tym konkursie.  I miejsce - Patrycja Nalińska z kl. VI b za tekst o Magdalenie 
Mortęńskiej II miejsce - Wiktoria Lewańska z kl. V a za legendę o Baszcie Prochowej 
i Duchu Bernarda III miejsce - Stanisław Coch z kl. VI b za tekst o Św. Walentym i 
zakochaniu... Gratulujemy sukcesu uczniom i nauczycielom. (opr.B.Bagniewska) 

       



 
 
W dniu 16 III 17 r odbył się w naszej szkole konkurs matematyczny Kangur. Wzięli w nim 
udział uczniowie z klas IV- VI. Łącznie 6 uczniów.  Były to same „tęgie głowy.” Klasę czwartą 
reprezentowali: Wiktoria Cieszyńska, Julia Kaszewska, Mikołaj Kowalczyk, wszyscy z kl. IV a. 
Klasę V a reprezentował Adam Drewniak, klasę VI a Natalia Wylangowska a klasę VI b 
Stanisław Coch. Uczniowie rozwiązywali zadania z algebry i geometrii o dosyć dużym 
stopniu trudności. Pytania konkursowe wykraczały poza materiał obowiązujący z 
matematyki w poszczególnych klasach. Zwycięzców poznamy dopiero w maju, o czym Was 
poinformujemy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

W ubiegły piątek, 
w Choceniu 
(niedaleko 
Włocławka) odbył 
się V Festiwal 
Piosenki 
Obcojęzycznej. W 
tym roku 
tematem 
przewodnim była 
muzyka filmowa, 
czyli piosenki, 
które pojawiły się 
w dowolnym 
filmie. Naszą 
szkołę 
reprezentowała 
Patrycja Płocińska, 
która utworem „I 
Put A Spell On 
You” wyśpiewała 
II miejsce w 
województwie 
kujawsko 
pomorskim!!! 
Serdecznie 
gratulujemy!!! 



 
 

Dnia 8 marca 2017 r przeprowadziliśmy w naszej szkole 
apel poświęcony kobietom, tym dużym i tym małym.  

Uczniowie z klasy V a –Adam Drewniak i Mikołaj Koziel, Stanisław 
Coch z klasy VI b i Dawid Szarafiński 
z klasy VI a wcielili się w role 
mężczyzn, którzy przedstawili 
humorystyczne  scenki, dotyczące 
zachowań kobiet. Trochę w nich 
ponarzekali, wytykali ich wady, ale 
koniec końcem doszli do wniosku, że 
bez kobiet byłoby bardzo nudno 
Uroczystość uświetnili panowie 
uczący w naszej szkole: pan Tomasz 
Jarmołkiewicz, który zaśpiewał 3 
autorskie piosenki, jedną o mamie, 
druga o teściowej i trzecią o żonie. 
Natomiast pan Zbigniew 
Komorowski zaśpiewał skoczna 
piosenkę „Umówiłem się z nią na 
dziewiątą”. W miarę możliwości 

publiczność włączała się do 
śpiewania lub chociaż do 
klaskania w rytm muzyki. 
Występ wspierały również 
dziewczynki z klasy V a : 
Jagoda Szczepanowska i 
Nikola Kwiecień, które 

wystąpiły w sportowych strojach (tak 
przewidywał scenariusz) oraz uczennice z 
klasy VI b: Maja Kaszewska, Wiktoria 
Majrowska i Patrycja Nalińska,( oj 
panowie, co Wy byście bez nas kobiet 
zrobili). Całość poprowadzili chłopcy z 
klasy VI b Marcin Jarentewicz oraz Jakub 
Buliński z klasy VI a. Na zakończenie 
uroczystości chłopcy wręczyli 

dziewczynkom z klas I-VI medale, na których widniał napis „ Super 
dziewczyna”. Wcześniej wychowawcy klas przeprowadzili w swoich 
klasach głosowanie wśród chłopców na taka dziewczynę. Medale 
przygotowała pani Ewa Kowalczyk. Nasz szkolny fotograf uwieczniał 
całość, wykonując zdjęcia – część tutaj, reszta na stronie www szkoły. 
(opr. B.Bagniewska) 

 


