SZTAFETOWE BIEGI PRZEŁAJOWE
12 października w Grubnie odbyły się zawody powiatowe w sztafetowych biegach
przełajowych. Dziewczęta starsze i chłopcy starsi ukończyli rywalizację na miejscach
drugich, natomiast chłopcy młodsi na miejscu trzecim. Nie wystartowały dziewczęta młodsze.
MK)
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skorzystało już 30 uczniów i co miesiąc to nie oni będą szukali gazetki, a gazetka ich…
Tomek „Teacher ” Jarmołkiewicz, Katarzyna Kęprowska, Danuta Malinowska
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Sandra cztery lata temu podjęła decyzję, która doprowadziła do niewyobrażalnej tragedii.
Nękana przez jedną z koleżanek 16-latka postanowiła odebrać sobie życie. Lekarzom cudem
udało się ją uratować, niestety do dziś Sandra jest w śpiączce. Mama oraz siostra nastolatki
walczą, aby przywrócić ją do normalnego funkcjonowania.
Słynęła z tego, że żaden głodny kot, ranny pies nie uszedł jej uwagi. Do domu ściągała
każdego zwierzaka, który potrzebował pomocy. Wielkie serce miała też dla ludzi –
opowiadają ze łzą w oku starsze panie z sąsiedztwa.
Szansą dla Sandry jest turnus rehabilitacyjny. Wciąż brakuje jednak na niego 15 tys. zł. Pani
Wanda niestety nie jest w stanie wyłożyć takiej kwoty. Pomóżmy obudzić Sandrę!
Płatności można dokonywać na adres:
Fundacja Siepomaga
ul. 27 Grudnia 9A/14
61-737 Poznań
Bank BPH: 65 1060 0076 0000 3380 0013 1425
MOŻNA TEŻ PRZYJŚĆ DO AULI SZKOLNEJ 29 LISTOPADA. Szczegóły wewnątrz numeru.

PROFILAKTYKA A TY
W ramach
realizacji
programu
profilaktycz
-nego PaT
grupa
dziewcząt z
naszego gimnazjum (2c i 3b) w
dniach 19-20 października wzięła
udział
w
IX
Wojewódzkim
Profilaktycznym
Przeglądzie
Teatrów w Inowrocławiu. Wyjazd
był nagrodą za zajęcie 1. miejsca
w
Powiatowym
Przeglądzie
Spektakli
Profilaktycznych
organizowanym corocznie w ZS
nr 2 w Chełmnie. Dwudniowy pobyt obfitował w różnorodne warsztaty z zakresu
filmu, teatru, tańca i dostarczył uczestnikom mnóstwa wrażeń. Organizatorzy zadbali
o wspaniałą atmosferę, a grupy teatralne pokazywały swoje umiejętności aktorskie i
wokalne. Ten wspaniale spędzony czas pozwolił na poszerzenie wiedzy z zakresu
problemów uzależnień i integrację zespołów. Szkoda, że tak szybko minął. (KK)

SP 1 mistrzem powiatu!
5
października,
na
chełmińskim
orliku,
odbyły się powiatowe
zawody w piłce nożnej
chłopców młodszych. W
turnieju, obok naszej
reprezentacji, wystąpiły
drużyny
z
Kolna,
Unisławia
i
Kijewa
Królewskiego.
Nasi
chłopcy wygrali wszystkie
trzy mecze i zakończyli
rozgrywki
z
tytułem
mistrza powiatu.
Wyniki poszczególnych
spotkań:
SP1 Chełmno – SP
Kolno 5:0 (1:0).
Bramki: Seweryn Raniszewski 2, Gracjan Buchholz, Mateusz Karwaszewski, Dariusz
Beska-Pilarz. SP Unisław - SP1 Chełmno 1:3 (0:1). Bramki: Seweryn Raniszewski,
Mateusz Karwaszewski, Dawid Szalaty. SP1 Chełmno - SP Kijewo Królewskie 3:2
(1:0). Bramki: Seweryn Raniszewski 2, Mateusz Karwaszewski.
Dzień później do rywalizacji, na szczeblu powiatu, przystąpili chłopcy starsi. Po
bardzo wyrównanej grze ostatecznie zajęli miejsce drugie.
Marika i Michał pobiegli w Bydgoszczy
10 października w Bydgoszczy
odbył się wojewódzki finał
zwodów
w
biegach
przełajowych,
do
którego
zakwalifikowali
się
Marika
Krzesimowska
i
Michał
Rumiński. Zarówno w biegu
dziewcząt, jak i chłopców,
liczba startujących wyniosła
107. Marika ukończyła bieg na
miejscu 57., a Michał dotarł do
mety jako 16.

„Oskar

i Pani Róża” to najsłynniejsza powieść francuskiego pisarza i
filozofa, Érica-Emmanuela Schmitta, którego książki przetłumaczono
na 35 języków. Jest to książka o chłopcu, który ciężko choruje i byłej
zapaśniczce.
Dziesięcioletni Oskar leży w szpitalu i nie wierzy już w żadne bajki.
Na jego drodze staje tajemnicza pani Róża, która ma za sobą karierę
zapaśniczki i potrafi znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Mały pacjent
pisze list do Pana Boga. Oskar jest małym chłopcem, ma dziesięć lat,
ale doświadcza rzeczy wykraczających poza obszar zrozumienia nie
tylko dziesięciolatków, ale także „zwykłych” dorosłych. Przeważnie
jest w szpitalu i czuje się coraz bardziej winny z powodu swojego
raka.. Pewnego razu wybrał się z
ciocią na spacer po parku. Pani
Róża wyznał chłopcu swoją
tajemnicę
–
była
kiedyś
zapaśniczką
walcząca
na
prawdziwych
ringach
z
prawdziwymi mistrzyniami tego
sportu. Pani Róża proponuje mu
aby pisał dalsze listy i tak też robi
mały Oscar. Listy z czasem robią
się coraz krótsze. A ostatni pisze
Pani Róża. W liście Pani Róża
mówi o śmierci chłopca i dziękuje
Bogu, że mogła spotkać Oskara.
Powieść jest bardzo wzruszająca i
pozwalająca spojrzeć na świat w
inny sposób. Nakłania nas do
cieszenia się każdym dniem i do
patrzenia na to, co nas otacza tak,
jakbyśmy widzieli to po raz
pierwszy.

Pod taką nazwą kryje się
międzynarodowy
projekt
unijny
organizowany
w
czeskich Letovicach w dniach
9-12 listopada 2017 r. Delegacja
naszej szkoły w składzie: pan
Michał
Stachewicz,
pani
Danuta Malinowska, pani
Katarzyna Kęprowska oraz
uczniowie klas II i III
gimnazjum
Jagoda
Lemanowicz,
Marcelina
Sadowska,
Wiktoria
Lewandowska,
Marcelina
Klafczyńska, Katarzyna Coch,
Emil Głowacki i Jakub Panek
miała
przyjemność
uczestniczyć
w
tym
przedsięwzięciu.
Program
obejmował
integracyjne
spotkania z gośćmi z Niemiec,
Czech, Węgier i Słowacji.
Mieliśmy okazję wziąć udział
w debatach o wolontariacie i
obecnej sytuacji dotyczącej
uchodźców. Bawiliśmy się na
występach
zespołów
muzycznych, zwiedzaliśmy przyjazne Letovice, przepiękny zamek i
tajemniczy klasztor. Spotkaliśmy się z przyjaciółmi ze szkoły w
Letovicach, którzy pokazali nam swoje świetnie wyposażone sale
lekcyjne - jest czego zazdrościć!

W drodze powrotnej zwiedziliśmy przepiękne Hradczany w Pradze.
Wyjazd dostarczył mnóstwo wrażeń. Żal tylko, że czas mijał tak
szybko. (DM)

We wrześniu br. Stowarzyszenie Kujawsko Pomorskie Centrum Edukacji Ekologicznej w
Bydgoszczy ogłosiło konkurs fotograficzny pt.:
UROKI WISŁY. Celem konkursu było m.in.
ukazanie piękna, osobliwości przyrodniczych oraz
walorów krajobrazowych jednej z najbardziej
urokliwych rzek Europy oraz rozbudzanie i
poszerzanie
wśród
dzieci
i
młodzieży
zainteresowań fotograficznych.
Nasi uczniowie zawsze chętnie biorą udział w
konkursach i również tym razem nie zabrakło
zainteresowanych, wysłaliśmy ponad 20 prac i
opłacało się – MAMY PODIUM – trzy uczennice
ze Szkoły Podstawowej Nr 1 z klas III (gimnazjalnych) zostały laureatkami konkursu
– GRATULUJEMY i bardzo cieszymy się, że mamy tak zdolne fotografki: Nina
Mrozek, Martyna Roloff oraz Michalina Klafczyńska.
BRAWO DZIEWCZĘTA, ZROBIŁYŚCIE NAPRAWDĘ PIĘKNE ZDJĘCIA WISŁY,
KTÓRE - JAK WIDAĆ - ZASŁUŻYŁY NA MIEJSCE NA PODIUM!!!
Poniżej prezentujemy nagrodzone prace naszych laureatek!
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 24 listopada 2017 r.
o godzinie 12.00 w Centrum Edukacji
Ekologicznej
–
Myślęcinek
w
Bydgoszczy
Bardzo DZIĘKUJĘ wszystkich uczniom za
udział w konkursie, zachęcam do udziału
w
kolejnych.
Z
ekologicznym
pozdrowieniem - L.K. (foto również na FB)

Panie kucharki z zaciekawieniem śledziły nasze poczynania.

Pomagały nasze starsze, dobrze już nam znane koleżanki z klasy III b gimnazjum.

Wierzymy, że udział w programie oraz akcji przyczyni się do zmiany
nawyków żywieniowych i większej dbałości o spożywanie
śniadania przez dzieci – w domu i szkole. (JZ)

W dniu 8 listopada 2017 r. uczniowie klasy I a włączyli się do ogólnopolskiej akcji
edukacyjnej „Śniadanie daje moc”, organizowanej w ramach Europejskiego Dnia
Zdrowego Jedzenia i Gotowania. Akcja miała na celu zwiększanie świadomości nt.
zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie dziecka. Uczniowie dowiedzieli się
również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Lista 12 zasad
zdrowego odżywiania zaczyna się od mycia rąk, o czym nawet dorośli często
zapominają. Ważne jest też, by jeść pięć posiłków w ciągu dnia o stałych porach i
bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa i chleb zamiast bułek,
a także picie wody czy naturalnych soków, zamiast szkodliwych napojów
gazowanych. Zjadać pięć porcji warzyw lub owoców dziennie. Mowa była też o
niezbędnym ruchu oraz o słodyczach i chipsac , które nie są zbyt zdrowe.

Zapraszamy serdecznie na wieczornicę poetycką, której pomysłodawczynią i główną siłą napędową jest
p. Agnieszka Siwka, nauczycielka języka polskiego w klasach szkoły podstawowej. W programie
usłyszycie piosenki śpiewane (i grane na gitarze) przez nauczycieli: Tomka „Teachera” Jarmołkiewicza,
Andrzeja Struskiego, Mariusza Kowalczyka. Zaśpiewają także dwie Patrycje: Seehaber i Płocińska. Na
gitarach zagrają Karolina Bednarz i Iga Przybyłowicz, na pianinie Stasiu Coch, a wiersze wyrecytują: pani
Monika Słomka oraz uczniowie: Wiktoria Głowacka, Oliwia Urocka, Natalia Wylangowska, Karolina
Bednarz, Wiktoria Wilmańska, Oliwia Dąbrowska, Maja Kaszewska i Patrycja Nalińska, Całość
przygotowują: Ewa i Mariusz Kowalczykowie, Joanna Osińska, Dorota Stańczyc, Agnieszka Cabaj,
Monika Słomka, Katarzyna Kęprowska i Andrzej Struski
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Od tego numeru zapraszamy was, drodzy
czytelnicy, do śledzenia losów trójki młodych
ludzi, którzy… Albo nie, nic więcej nie
napiszemy – sami zobaczcie. Na kolejnych
stronach komiks rysuje specjalnie dla was
Wiktoria Lewandowska, uczennica klasy II
Gimnazjum, która o sobie pisze tak:

Cała historia potrwa od dzisiaj do czerwca. Nie przegapcie
kolejnych numerów Filka!

Pomysłem na zdrowe drugie śniadanie była tortilla z warzywami i sałatka
owocowa. Takie śniadania możemy jeść w szkole codziennie!

