
 

 
 
 
W ramach współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej nasi uczniowie wystąpili z 
Jasełkami dla seniorek z Klubiku Seniora, prowadzonego przez p. Liliannę Maciejewską. (TJ) 
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GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 

ROK SZKOLNY 2017/2018   WYDANIE 4 (54)   grudzień  

 

 

 
 

Cudnie pieli dziś anieli cali w śnieżnej, zwiewnej bieli 
o tym wyjątkowym czasie, kiedy świat tonie w Krysmasie… 

O zakupów szale wielkim: komu pasek, komu szelki, 
kto się micelarnie czyści, kto od szminki woli błyszczyk, 

komu dywan na pilota, klapki z napisem „Kubota”, 
komu sprzęgło do sedesu i wyciszacz do rwetesu… 

Kto się zadowoli kremem, ręcznie wyrabianym dżemem, 
Komu skarpet ciepłych para i dla kogo ta gitara??? 

 Poza całym tym szaleństwem, które rządzi społeczeństwem 
przez tygodni kilka w roku – zachowajmy jednak spokój… 
Święta mają to do siebie, że przez chwilę jest jak w niebie 
Gdy odetchnie z ulgą karp – poznasz, że prawdziwy skarb 

to nie to, co materialne, namacalne i jadalne;  
to nie barszcze, nie grzybowe, zrazy, bigos i schabowe… 
To, co liczy się w te Święta, o czym rzadko kto pamięta, 
to oderwać się od świata i być z sobą – brat dla brata, 

wnuk dla babci, mąż dla żony – bez gonitwy dla mamony, 
bez Facebooka, bez Snapchata: tylko poczuć smak opłatka, 

moc kolędy, zapach ryby i raz w roku – nie na niby, 
szczerych słów ton niech brzmi w niebie: 

życzę sobie trochę ciebie!!! 
                                                         

  Tomek „Teacher” Jarmołkiewicz, 17 grudnia 2017 
  

Bądźmy przy wigilijnym stole tylko dla naszych najbliższych. 
Chyba, że jedno puste miejsce przy stole trzymamy dla zbłąkanego Facebooka…  

WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA!!!  



 
 
 
 
 
 
„Podróże kształcą” – o tym przekonali się uczniowie SP1 oraz Technikum 
Mundurowego z Chełmna, którzy wrócili z wycieczki z Niemiec. 

W dniach 23-24 listopada br. zorganizowano dla 45 uczniów wycieczkę do 
Berlina i na Tropical Islands. Oprócz walorów turystyczno – krajoznawczych 
wyjazd dostarczył uczniom wiele rozrywki, relaksu i niezapomnianych 
wrażeń. Wycieczka niewątpliwie sprawiła naszym uczniom wiele radości, 
pozwoliła choćby na chwilę oderwać się od rutyny dnia codziennego. Poza 
tym wyjazd spełnił istotną rolę w procesie edukacji języków obcych, 
zagadnień historycznych, geograficznych i przyrodniczych. Tego typu 
przedsięwzięcia kształtują u uczniów postawę tolerancji, szacunku oraz 
otwartości wobec innych narodowości, uwrażliwiają na różnice kulturowe, 
rozwijają kompetencje interpersonalne oraz motywują do nauki języków 
obcych. Wycieczka do stolicy Niemiec oraz na Tropical Islands dla jednych 
uczniów, szczególnie tych młodszych była świetną zabawą, a dla starszych – 
oknem na świat, który dziś stwarza nieskończenie wiele możliwości. 

  
 

  

 
 

 
 

30 października 2017 r., na chełmińskiej pływalni „Wodnik”, odbyły się powiatowe 
zawody pływackie. Naszą szkołę reprezentował Mateusz Karwaszewski, który 
wywalczył dwa medale – srebrny na dystansie 50m stylem dowolnym i brązowy 
na dystansie 50m stylem grzbietowym. 

 
 
18 października 2017 r. w Chełmnie wystartowaliśmy w miejskich zawodach 
unihokejowych. Dziewczęta wywalczyły miejsce drugie, a chłopcy ostatecznie zajęli 
miejsce trzecie. Takie wyniki sprawiły, że zakończyliśmy swój udział w zawodach na 
szczeblu miejskim. 

 
 

Odnieśliśmy kolejny sukces w grach zespołowych. Tym razem 
reprezentacja chłopców starszych w piłce ręcznej najpierw ograła 
swoich przeciwników w mieście, a następnie nie miała sobie równych 
w zawodach powiatowych. Turniej rozgrywany był w Stolnie. 
Zwycięstwo gwarantuje nam udział w ćwierćfinałowych zawodach 
wojewódzkich, które odbędą się w Grudziądzu. Życzymy powodzenia! 
 Chłopcy młodsi natomiast zajęli miejsce drugie w zawodach 
miejskich i nie awansowali do dalszych gier. 

(MK) 



 
 
 
 
 
Na przełomie listopada i grudnia w SP nr1 w Chełmnie odbył się konkurs na OZDOBY 
BOŻONARODZENIOWE. Prace konkursowe wystawione były na parterze naszej szkoły.  
W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Komisja w składzie: p. Joanna Osińska, p. Beata 
Cierniak, p. Danuta Malinowska, Yury Strakh, przedstawiciele SU –Katarzyna Coch, Patrycja 
Seehaber oceniała prace w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VII i klasy gimnazjalne. 
Komisja indywidualnie oceniała prace za pomysłowość, oryginalność, technikę, 
samodzielność wykonania, stopień trudności, estetykę wykonania i ogólne wrażenie. 
Wszystkie prace były samodzielnie wykonane, oryginalne, ciekawe i pomysłowe. Laureaci: 
1.   Luiza Kalinowska Ia   2.   Wojciech Pankowski Ib 
3.   Julia Gryszan  Ia   3.   Maja Kowalska  Ib 
1.   Oskar Buczkowski VIIb      2.   Zuzanna Kołodko IVb 3.   Gracjan Buchholz  VIa 
1. Wiktoria Lewandowska IIa 
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody a pozostali uczestnicy drobne upominki. Nagrody 
wręczono podczas apelu w dniu 12.XII.2017r. Z kolei 7 XII 2017r. odbył się kiermasz ozdób 
bożonarodzeniowych. Całkowity dochód (342,80 zł) został przeznaczony na Radę Rodziców. (JZ) 

 

 

W dzisiejszych czasach podróżowanie nie jest niczym nadzwyczajnym. Nasza 
wycieczka dostarczyła uczniom przede wszystkim wiedzy i ciekawych 
doznań poznawczych, kulturowych itp., itd. Podczas wycieczki nasi 
uczniowie mogli zdobyć wiele nowych umiejętności, które na pewno 
przydadzą się im w życiu codziennym. Uczniowie mieli możliwość w 
świetnej atmosferze i sprzyjającej aurze zobaczyć: Reichstag, Rotes Rathaus 
Katedrę, Bramę Brandenburską, Wyspę Muzeów, Niemieckie Muzeum 
Historyczne, Pałac Charlottenburg, Fernsehturm, Aleksanderplatz, Aqua 
Dom Akwarium, Holocaust-Mahnmal, Gedächtniskirche, Plac Poczdamski. 
Natomiast Rundfahrt nocą przez Berlin był ogromnym przeżyciem i miłą 
niespodzianką dla wielu uczniów, którzy pierwszy raz mieli możliwość 
zobaczenia pięknie oświetlonych zabytków stolicy Niemiec. Pierwszy dzień 
minął nam na zwiedzaniu Berlina, a drugi na odpoczynku na tropikalnej 
wyspie w samym sercu Europy. Miejsce to po brzegi wypełnione jest 
egzotyczną roślinnością. Tutaj odpoczywaliśmy w temperaturze 26 stopni 
Celcjusza na piaszczystej plaży, oczywiście skorzystaliśmy ze wszystkich 
atrakcji parku wodnego. Z pewnością każdy z nas mógł znaleźć na wyspie 
coś dla siebie i oderwać się od zgiełku i szarości miejskiego życia. Już 
myślimy o kolejnej wyprawie w nieznane, ale dokąd ...to niespodzianka, 
może tym razem to będzie stolica Polski ...któż to wie.... a może Florencja 
Północy - Drezno... (LK) 
 

  
(więcej fotografii na szkolnym fanpage’u na FB!!!) 



 
Nazwisko Tolkien jest znane na całym świecie, tak jak jego dzieła 
okrzyknięte bestsellerami wszechczasów. Jedną z najbardziej 
znanych książek tego autora jest książka pod tytułem „Hobbit 
czyli tam i z powrotem”. Głównym bohaterem jest Hobbit, a 
dokładnie Bilbo Baggins - niskiego wzrostu, o skłonnościach do 
tycia. Jego głównym zajęciem jest jedzenie.  Niby lubi gościć u 
siebie przyjaciół, ale z drugiej strony jest sceptycznie nastawiony 
do częstych wizyt. Żyje skromnie i tak jak chce. Jego życie jest 
spokojnie i poukładane.  Nawet przez głowę by mu nie przyszło, 
że jego dawny przyjaciel-czarodziej, Gandalf ma dla niego plan. 
Pewnego dnia do progu jego domu zawitało trzynastu 
krasnoludów. I w ten sposób stanął przed decyzją swojego życia. 
Czy powinien wyruszyć wraz ze swoimi towarzyszami w 
niebezpieczną podróż? Zdecydował się i rozpoczął przygodę życia.  
Czeka go trudna podróż wraz z krasnoludami, a każdy z nich miał jeszcze nieraz zatęsknić za 
bezpiecznym domem i pożałować swojej decyzji, aby odebrać groźnemu smokowi skarb. 
Podczas wyprawy napotka na swojej drodze wiele zagrożeń i przygód jednak będzie to 
najlepsza decyzja w jego życiu. Każdy zna i szanuje Tolkiena za magiczny sposób z jakim 
wprowadza nas w swój świat fantazji. Każda jego książka jest arcydziełem, dlatego zachęcam 
do przeczytania każdej jego książki.  
 

 
 
 
 
 

 
15 grudnia w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie 
odbył się coroczny Międzyszkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza. Nasze 
uczennice z II klas gimnazjalnych Oliwia 
Urocka i Wiktoria Głowacka zaprezentowały 
fragmenty "Pani Twardowskiej" i "Reduty 
Ordona" Adama Mickiewicza. Od kilku już lat 
nasi uczniowie wygrywają ten konkurs. Tak 
też stało się i tym razem - Wiktoria Głowacka, 
przygotowana przez p. M. Słomkę, zaczarowała 
swym mocnym głosem jury oraz słuchaczy i 
zdobyła 1. miejsce. Serdeczne gratulacje dla 
Wiktorii, bo to już jej druga wygrana! (KK) 

  

(fot. Nina Mrozek) 

 



 
1 grudnia klasy Ia i Ib wybrały się na lodowisko Tor-Tor w Toruniu na 
inaugurację Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom pod hasłem "Miłosierdzie 
jest jedno". W ramach projektu "Jestem widoczny, jestem bezpieczny" dzieci 
otrzymały znaczki odblaskowe oraz łakocie. Odbyła się także rewia na 
lodzie, pokazy hokeistów, popisy żużlowców. Nie zabrakło również 
konwoju aut ze  św. Mikołajem. Wszyscy trochę zmarznięci, ale zadowoleni 
wróciliśmy do domu. (JZ) 

 

     

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
7 grudnia 2017 r. klasa gimnazjalna 3a wraz z opiekunami wyruszyła do Warszawy. 
Skorzystaliśmy z zaproszenia Szkoły Podstawowej nr 9 w Grudziądzu, która też nosi imię 
Tadeusza Kościuszki. Celem naszej wyprawy było złożenie kwiatów pod pomnikiem naszego 
patrona. Patronat nad nami objął poseł PO Tomasz Szymański z Grudziądza. A oto 
szczegółowy plan naszej wizyty w stolicy Polski: 
7.30 wyjazd z Chełmna (Zbyt wcześnie.) 
11.45 przyjazd do stolicy(Nareszcie.) 
12.05 wejście na Stadion Narodowy (Niesamowite, Robi wrażenie, I dach na swoim 

miejscu.) 
13.15 opuszczenie stadionu (Niestety, loża tylko dla bogaczy) 
13.40 wejście do Pałacu Kultury i Nauki (Nie burzcie go, Panorama stolicy przepiękna.) 
14.10 opuszczenie pałacu (Mamy nadzieję, że tutaj wrócimy.) 
14.30 zbiórka przed sejmem (Ale ochrona, żądają dowodów tożsamości! Pełno Policji!) 
15.05 obiad w sejmowej restauracji (Stawialiśmy na pomidorową i mielony kotlecik, 

Wyśmienita przystawka, Pyszne czekoladowe babeczki, Puste talerze?) 
16.10 spotkanie z posłem (Nasz człowiek z regionu. Duma nas rozpiera.) 
16.25 17.15 zwiedzanie sejmu (To tu się ważą losy Polski?!, Jestem pod ogromnym 

wrażeniem.) 
17.45 złożenie kwiatów pod pomnikiem T. Kościuszki (Jak dobrze, że zabraliśmy sztandar, 

Spisaliśmy się!) 
18.00 opuszczenie Warszawy (Żal, Chętnie zostalibyśmy jeszcze na jeden dzień, Korki, 

korki, korki!) 
22.25 przyjazd do Chełmna (Było rewelacyjnie!!!, Niestety, mimo obietnic nauczycieli nie 

wjechaliśmy do McDonalda. Czujemy się oszukani.) (MS) 

 

 
Laureatami konkursu na najciekawszą 
ulotkę promującą zdrowy styl życia 
bez palenia papierosów zostali: 
KATARZYNA COCH – I miejsce 
AGATA ZIMMERMANN – II miejsce 
MATEUSZ PANEK – III miejsce 
Wręczenie dyplomów i drobnych 
upominków miało miejsce w 
gabinecie Pani Dyrektor. Przy tej 
okazji też wręczono nagrody (puzzle) i 
dyplomy za udział w konkursie 
fotograficznym UROKI WISŁY. Oprócz 
upominków były też super  oceny 
SZÓSTKI z biologii za trud i wysiłek 
włożone w realizację projektów 
konkursowych oraz ciekawe pomysły! 
(LC) 

 
W dniu 1 XII 2017r. o godzinie 1345 opiekun PCK przeprowadził wśród 
uczniów klas VI-VII konkurs zdrowotny dotyczący tematyki AIDS i 
HIV.  
Brali w nim udział uczniowie klasy VI a i VII a i b. Odpowiadali oni 
na pytania dotyczące wiedzy o AIDS/HIV. Łącznie było 11 pytań w 
tym 10 zamkniętych i jedno otwarte. Uczeń mógł uzyskać 29 pkt. W 
konkursie wzięli udział: Buczkowska Patrycja, Stadnik Nicola, Bednarz 
Karolina, Dąbrowska Oliwia, Buczkowski Oskar, Coch Stanisław, 
Jarentewicz Marcin, Drewniak Adam, Jarentewicz Marcin, Buchholz 
Mateusz, Koziel Mikołaj. 
Wyniki: 
I miejsce – Buczkowski Oskar – 21 pkt 
II miejsce – Buczkowska Patrycja – 18 pkt 
III miejsce – Coch Stanisław – 16 pkt 
Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. (BB) 



 

 
 
 
W dniu 23 XI 2017 r. odbyła się 
szkolna dyskoteka z okazji Andrzejek. 
Jego przebieg zaplanowali uczniowie z 
klasy II gimnazjum, a pomagała im 
przy niektórych zabawach pani B. 
Bagniewska. Przewodnicząca naszej 
szkoły Kasia Coch zaplanowała 
konkursy dla uczestników zabawy. 
Wprawdzie nie były to typowe 
wróżby Andrzejkowe, ale i tak było 
super. Uczniowie musieli poradzić 
sobie ze zjedzeniem jabłka 
zawieszonego na nitce, a także 
zatańczyć w parze na gazecie. Było przy tym śmiechu, co nie miara, ponieważ 

chłopcy musieli wziąć partnerkę „na barana”, 
by się zmieścić na gazecie. W niektórych 
przypadkach było to na odwrót. Zwyciężyła 
Kasia ze swoim partnerem. Zostali nagrodzeni 
dyplomami. Nie obeszło się też bez 
przekłuwania serca, w celu poznania imienia 
swojego przyszłego męża lub żony oraz 
poznania zawodu, który będzie uczeń 
wykonywał w przyszłości.  
Szkoda, że tak mało przyszło gimnazjalistów. 
Mamy nadzieję, że następnym razem nas nie 
zawiodą i przyjdą się zabawić. Imprezę 
uwieczniała aparatem pani Danka 
Malinowska i nasz szkolny fotograf pan 
Zbigniew Komorowski. (BB, fot. ZK) 

 
(więcej fotografii na szkolnej stronie internetowej www.sp1chelmno.pl) 

Nazywam się Patrycja Seehaber.  W tym 
roku szkolnym zostałam wybrana do 
zarządu samorządu uczniowskiego.  
Urodziłam się 6 lipca 2005 r. w 
Chełmnie. Jestem zodiakalnym rakiem. 
Interesuję się muzyka i sportem. 
Zaczęłam śpiewać w wieku 6 lat i robię 

to do dziś. Uczę się także gry na gitarze. Planuję swoje utwory. Lubię grać w piłkę 
ręczną, koszykówkę i siatkówkę. Moim ulubionym przedmiotem jest biologia.  
Mam cudownych przyjaciół, na których zawsze mogę polegać. Chętnie pomagam 
innym i można mi ufać. Jestem otwarta i szczera. Mam nadzieję, że się polubimy. 
 

 
 

  
 

30 listopada inicjatywą Samorządu Uczniowskiego w szkole mieliśmy Dzień 

Piżamy. Było kolorowo i wesoło 😊. Każdy, kto przyszedł w piżamie był 
zwolniony z odpytywania. A może zrobimy w maju dzień plażowicza??? (TJ) 



 
29 listopada zaprosiliśmy Was na wydarzenie, które od kilku lat z powodzeniem 
rozwijamy, a które w tym roku miało szczególny wymiar. Wiersze i piosenki w 
wykonaniu nauczycieli i uczniów naszej szkoły spotkały się z ogromnym 
zainteresowaniem publiczności; dość powiedzieć, że na auli trzeba było 
dostawiać krzesła. Nie sposób za pomocą fotografii pokazać wszystkie emocje, 
jakie towarzyszyły wykonawcom i widowni, ale dzięki zdjęciom Stasia Cocha 
możemy choć na chwilę powrócić do tych wzruszających chwil i przypomnieć 
sobie podniosły, ale pełen miłości i serdeczności nastrój tamtego popołudnia. (TJ) 

 

 

 
"Hokus-pokus, czary-mary, niech się spełnią andrzejkowe czary.”  

30 listopada w klasie Ia zapanowała magiczna atmosfera, ponieważ   uczniowie i ich rodzice 
świętowali Andrzejki.  Uczniowie przygotowali przedstawienie dla rodziców, a rodzice 
przepyszny słodki poczęstunek. Miłym zaskoczeniem były wspaniale przebrane mamy.  Ten 
wieczór był wieczorem radosnych zabaw i wróżb, w których dzieci i ich rodzice mogli poznać 
swoją bliższą i dalszą przyszłość. Nie zabrakło przekłuwania serduszek z imionami, wróżenia 
za pomocą symboli, babeczek z wróżbą na przyszłość.  Największą atrakcją spotkania było 
oczywiście lanie wosku i odczytywanie znaczeń z powstałych figur. Zabawa była przednia, 
dzieci wróciły do domu w doskonałych humorach. (JZ) 
 

 

 
 


