GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
ROK SZKOLNY 2016/2017

Powyżej widzicie ostatni już, dziesiąty kupon w naszej loterii, a
poniżej kupon JOKER który zastępuje jeden dowolny kupon z
numerów 41-49. Co z nimi zrobić? Ano wyciąć, nakleić wszystkie na
kartkę A4, podpisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć Teacherowi
do czwartku. Losowanie nagród odbędzie się w sali 17, w piątek przed
uroczystością zakończenia zajęć edukacyjnych – szczegółowa
informacja na gazetce naprzeciwko sali 17. UWAGA – każdy z was,
który odda wszystkie 10 kuponów, wygrywa!!!

Już niebawem święto miasta, czyli Dni Chełmna. Szczegółowe
informacje znajdziecie na plakatach rozwieszonych w szkole i w całym
mieście. Z kolei 14 lipca na Rynku zapraszamy na Wojewódzkie
Święto Policji – w programie między innymi ostatni oficjalny występ
zespołu Teacher’s Crew. A w sierpniu dwudniowy 9 Hills Festival –
być może na jednym z podwórek również nas usłyszycie… Teacher.

WYDANIE 10 (50)

To już pięć lat, jak nasza gazetka Filek ukazuje się w obecnym
formacie. Dzisiaj numer jubileuszowy, pięćdziesiąty. Mamy też
drugą dobrą wiadomość: kilka dni i WAKACJE!!!!
Już po ptokach… Chociaż został jeszcze tydzień nauki, oceny które
dostaniecie nie będą miały wpływu na to, co znajdzie się na Waszym
świadectwie. Czy to oznacza, że można sobie odpuścić? Cóż, szczerze
mówiąc, tak 😊 – ale pamiętajcie: w drugim człowieku
zapamiętujemy dwa momenty: pierwsze poznanie oraz to, jak się z
nami żegna… Zawsze trzeba pozostawić po sobie dobre wrażenie; na
dobre imię pracuje się latami, a stracić je można w kilka sekund.
Dlatego, choć na dworzu ciepło, w głowach już niebieskie migdały, a
w sercach zew wolności – wytrzymajcie te kilka dni do piątku, kiedy
to w odświętnych strojach odbierzecie cenzurki i z dumą (lub nie)
pokażecie
je
swoim
rodzicom. Życzymy Wam
przyjemnych,
relaksujących
i
satysfakcjonujących
wakacji i do zobaczenia
w nowej-starej Jedynce,
tym razem na ulicy
Kościuszki.
Do
zobaczenia!!!

W piątek, 1 września 2017 roku o godzinie 9:00, po dwóch miesiącach
beztroskich wakacji usłyszycie dzwonek szkolny. Nie będzie to znany wam dzwonek
w budynku przy ulicy aleja 3 Maja 5. Decyzją Ministerstwa Oświaty, dotychczasowa
sześcioletnia szkoła podstawowa zmienia się w ośmioletnią co oznacza, że zamiast
do I klasy
gimnazjum,
obecne
szóste klasy
staną
się
klasą
VII.
Oznacza to
również
tyle, że nie
zostały
utworzone
klasy
pierwsze w
gimnazjach,
które przez
trzy kolejne
lata będą
stopniowo wygaszane. Chełmińscy radni zdecydowali, że Szkołą Podstawowa nr 1
przenosi się do budynku obecnego Gimnazjum nr 2 i, obrazowo mówiąc, ‘wchłania
je’, tworząc Szkołę Podstawowa nr 1 z oddziałami gimnazjum. Jakie oznacza to dla
was zmiany?
Dyrektor Ewa Nowicka nadal pozostanie dyrektorem, wasi nauczyciele nadal
będą was uczyć, ale w klasach VII, z racji nowych przedmiotów – np. fizyka czy
chemia, uczyć też będą nauczyciele z gimnazjum. Zyskujemy obszerniejsza bazę
lokalową: basen, salę gimnastyczną, kuchnię ze stołówką i aulę szkolną oraz większe
boisko. Czy coś tracimy? Na pewno żal będzie odchodzić ze ‘starych śmieci’ –
niepewni jak to będzie, czy się zaaklimatyzujemy, jacy będą ci nowi nauczyciele lub
starsi koledzy z klasy II i III gimnazjum… Na pewno na początku nie będzie łatwo się
przyzwyczaić, ale jeśli wszyscy – i nauczyciele i wy, drodzy uczniowie, podejdziecie
do tych zmian życzliwe, z wyrozumiałością i uśmiechem – razem przetrwamy
wszystko!!! W końcu – nie ma to jak Jedynka, prawda???

9 czerwca na Osadzie Rycerskiej bawiliśmy się na Pikniku Rodzinnym.
Mnóstwo zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie na szkolnej stronie www.

W dniu 1 czerwca 2017 r. zorganizowaliśmy dla dzieci z klas IV-VI
zawody sportowe, które przeprowadziliśmy na Orliku. Na szczęście
pogoda nam dopisała i mogły odbyć się wszystkie konkurencje
sportowe zaplanowane przez koordynatora- panią K.Grochowską. W
realizacji różnych konkurencji zaangażowani byli wszyscy nauczyciele.
Po sportowych zmaganiach udaliśmy się do szkoły, gdzie realizowane
były zagadnienia związane z profilaktyką uzależnień. Uczniowie z klas
szóstych i jeden z piątej wystąpili w przedstawieniu dotyczącym
nałogów, jakimi są: picie alkoholu, palenie papierosów oraz
zażywanie narkotyków. Młodzi aktorzy przedstawili w sposób
humorystyczny różne scenki, w których przejawiał się problem
uzależnień. Występ podobał się widzom i nagrodzili go gromkimi
brawami. W dalszej części dzieci wykonywały w swoich klasach
sałatki, głównie owocowe, które z apetytem skonsumowały. Na
zakończenie każda klasa zaprezentowała scenki związane z agresją,
piciem alkoholu. Wcześniej je losowali. Przygotowała je pani M.
Jabłońska. Najbardziej przyłożyły się do prezentacji klasa IV a i VI a.
One też zajęły I miejsce i otrzymały dyplomy. Na kolejnych stronach
kilka fotografii z tego dnia, autorstwa pana Zbigniewa
Komorowskiego. Pełna galeria na internetowej stronie szkoły.

