Uczniowie naszej szkoły wystartowali w miejskich zawodach badmintonowych.
Martyna Szalaty, Zuzanna Bulińska, Zuzanna Kołodko, Dariusz Beska-Pilarz, Bartosz
Trepkowski i Łukasz Banacki wywaliczyli złote medale, a Nikol Kwiecień, Julia
Kaszewska, Dżesika Damn, Mateusz Karwaszewski, Paweł Janc i Jakub
Mikołajewski medale srebrne! GRATULUJEMY! (FB)
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Chociaż ferie zabrały nam lwią część lutego, w naszej gazetce wcale nie mniej przez
to informacji! Przede wszystkim – odbyły się doroczne uroczystości zwane
Walentynkami Chełmińskimi, na które ściągają tłumnie turyści z całego kraju. W
tym roku może było ich nieco mniej, co mogło mieć związek z wyborem daty – 10
lutego, bowiem 14 wypadał również tzw. Popielec, co w kościele katolickim jest
początkiem okresu, w którym nie obchodzi się hucznych imprez. Jesteśmy dumni, że
również nasi uczniowie (a na obrazku powyżej widać, że w większości uczennice),
włączyły się w organizację obchodów święta zakochanych i przebrane za serduszka
dodawały uroku chełmińskim ulicom. Wielu marzyło, by takie serduszko wziąć do
domu… Życzymy owocnego drugiego semestru, a tym którzy narzekają, że trzeba
było wrócić do szkoły przypominamy: już 1 kwietnia Wielkanoc!!!
Redaksja Filka

Jeszcze przed zimową przerwą
wakacyjną rozdano nagrody w
konkursie wiedzy o ruchu
drogowym. Wyniki:
I miejsce - Maciej Rzeźnikowski
(IIIa)
II miejsce - Justyna Małecka
(IIIa)
III miejsce - Luiza Bielec (IIIa)
(FB)

29 stycznia 2018 r. odbyły się zawody miejskie w tenisie stołowym drużynowym
dziewcząt i chłopców (rocznik 2002-2004). Wystartowały w kategorii dziewcząt
drużyny z Gimnazjum nr 4, SP nr 4 i SP nr 1, a w kategorii chłopców: Gimnazjum nr
4, Gimnazjum Katolickie i SP nr 1. Drużyna dziewcząt SP nr 1 w składzie: Coch
Katarzyna, Kasprzyk Julia i Głowacka Wiktoria zajęła III miejsce w mieście, a
drużyna chłopców SP nr 1 : Wożniak Bartosz i Niedzielski Aleksander także
uplasowała się na III miejscu.
(FB)Wyniki:
Dziewczęta:
SP nr 1 - SP nr 4 0:3
SP nr 4 – Gimnazjum nr 4 3:2
SP nr 1 – Gimnazjum nr 4 1:3
Chłopcy:
SP nr 1 -Gimnazjum nr 4 0:3
Gimnazjum nr 4 – Gimnazjum Katolickie
3:0
Gimnazjum Katolickie – SP nr 1 3:1

Kochani!!! Znamy wyniki Szkolnego Konkursu Ortograficznego.
Poziom klas IV -VI, kolejność miejsc:
I Adam Drewniak kl.VIa
II Mateusz Delik kl.Va
III Patrycja Maj kl.IVa
wyróżnienie Martyna Jankowska kl.Vb
Poziom klas VII - III gim. kolejność miejsc:
I Martyna Bukowska kl.IIc gim.
II Oliwia Urocka kl.IIc gim.
III Marcelina Sadowska kl.IIa gim.
wyróżnienie Joanna Kołtonowska kl. IIIc gim.
Zwycięzcom gratulujemy, bo dyktanda aż jeżyły się od trudności ortograficznych!
Pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w zabawie językowej.
O terminie rozdania dyplomów, nagród oraz nagród pocieszenia poinformujemy
wkrótce (AS)

24 stycznia 2018 r., w SP nr 21 w Grudziądzu, odbył się ćwierćfinał wojewódzki w
piłce siatkowej chłopców – rocznik 2002-2004. W zawodach wystartowały trzy
drużyny: SP nr 1 Chełmno, SP nr 28 Toruń i SP nr 21 Grudziądz. Reprezentacja SP nr
1 w Chełmnie w składzie: Błaszak Nikodem, Rumiński Michał, Gackowski Dawid,
Ziółkowski Grzegorz, Skowroński Mateusz, Linkowski Kamil, Różycki Bartosz,
Kluczyk Kacper, Kurkowski Miłosz, Witko Łukasz zajęła III miejsce, walcząc z
klasami sportowymi o profilu piłki siatkowej. Wyniki spotkań:
SP nr 1 Chełmno - SP nr 28 Toruń 0:2
(7:25, 3:25)
SP nr 21 Grudziądz – SP nr 28 Toruń
2:0 (25:17, 25:17)
SP nr 1 Chełmno –SP nr 21 Grudziądz
0:2 (9:25, 7:25)

Wygrała SP nr 21 Grudziądz i
awansowała do półfinału
wojewódzkiego. (FB)

W dniu 27 stycznia 2018 r. delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie
uczestniczyła w miejskich uroczystościach z okazji powrotu Chełmna do Macierzy
po 148 latach niewoli oraz wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.
Po latach zaboru pruskiego, gdy przywrócono do istnienia państwo polskie, z wielką
nadzieją i radością oczekiwano w Chełmnie dowódcy Frontu Pomorskiego gen.
Józefa Hallera. W czwartek 29 stycznia 1920 r. o godzinie 10 przyjechał do Chełmna
pociągiem, wraz z towarzyszącą mu świtą. Uczniowie swoją obecnością oddali hołd
bohaterom. Złożyli także kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. (DM, fot:
3bdm.wp.mil.pl)

W wojewódzkim konkursie fotograficznym „Europa w obiektywie” w ramach cyklu
„Zjednoczeni w różnorodności” zorganizowanym przez Punkty Informacji
Europejskiej Europe Direct – Bydgoszcz i Toruń, Regionalny i Lokalny Punkt
Eurodesk w Bydgoszczy i Inowrocławiu, Szkołę Języków Obcych w Bydgoszczy,
Centrum Europejskie im. Roberta Schumana oraz Wyższą Szkołę Gospodarki
zdobyliśmy I i II miejsce. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat
języków i kultury Unii Europejskiej wśród uczniów oraz stymulowanie
zainteresowania nauką języków obcych, wysłano 16 zdjęć z różnych miejsc Europy,
wykonanych przez następujących uczniów – Ninę Mrozek, Natalię Wadych, Sandrę
Kondej, Kasię Coch, Michalinę Klafczyńską, Karolinę Połczyńską, Mateusza
Dzięcioła oraz Patryka Rutkowskiego. Każdy uczeń wysłał dwa zdjęcia z różnych
zakątków Europy – na pewno komisja konkursowa miała nie lada problem z
wyborem tych najciekawszych, najładniejszych i najbardziej zaskakujących.... i
NIEWĄTPLIWIE była pod ogromnym wrażeniem pomysłowości oraz wkładu
uczestników. Oto zwycięzcy Z NASZEJ SZKOŁY :

I miejsce Sandra Kondej (nagrodą jest wyjazd do Brukseli lub Strasburga)
II miejsce Mateusz Dzięcioł – nagroda rzeczowa. (LK)

25 stycznia Dzień długich skarpet w naszej
szkole! Wszystkim należą się brawa za odwagę
a szczególnie klasie 3b gimnazjum, bo to oni
najliczniej włączyli się do skarpetkowej akcji.
(FB, fot: KC)

„Chłopcy z Placu Broni” to książka wydana w 1907r. nadal jednak podbija serca
ludzi czytających ją na całym świecie. O jej wartości na pewno świadczy fakt, że
została zaliczona do światowego kanonu literatury dla dzieci i młodzieży.
Akcja powieści rozgrywa się pod koniec XIX wieku, do Budapesztu, gdzie mieści się
Plac Broni, ulubione miejsce zabaw grupy chłopców. Liderem tej grupy jest
rozważny i spokojny Janosz Boka. Chłopcy uczą się męstwa, lojalności wobec siebie,
posłuszeństwa, a przede wszystkim patriotyzmu. Niespodziewanie dla grozi im
utrata swojego miejsca, które chce im odebrać rywalizująca z nimi grupa
czerwonych koszul. W świat dziecięcej beztroski wdzierają się problemy dorosłego
życia – jeden z chłopców dopuszcza się zdrady. Rozpoczynają się przygotowania do
obrony. Główny bohater powieści to Nemeczek, lekceważony przez kolegów
szeregowiec, który z całego serca pragnie awansować. Ern wzbudza sympatię,
zadziwia odwagą i zachowaniem godnym nie chłopca, lecz prawdziwego
mężczyzny. Uczy, czym jest lojalność i na czym powinna polegać prawdziwa
przyjaźń. Mały Nemeczek płaci najwyższą cenę w imię miłości do swojej małej
ojczyzny…Jest to wspaniała powieść o przyjaźni i patriotyzmie. Książka może
nauczyć każdego wielu rzeczy, więc warto ją mieć na półce książek przeczytanych.

25 stycznia trzy nasze uczennice wzięły udział w konkursie kolęd i pastorałek w
KLO: Patrycja Seehaber, Patrycja Płocińska i Daria Tomaszewska. Z dumą i radością
informujemy, że obie Patrycje okazały się bezkonkurencyjne i wyśpiewały I miejsce
w swoich kategoriach.

Tak nasi uczniowie świętowali walentynki. Niektórzy z tej okazji zostali wyróżnieni
za największa ilość otrzymanych kartek walentynkowych, byli to: Łukasz Witko,
Nicola Stadnik i Pani Agnieszka Siwka! Z kolei na Rynku pokazaliśmy się na
głównej scenie przed Patrycją Markowską (Patrycja Seehaber, Teacher), a nasze
‘serduszka’ zarażały miłością licznie przybyłych turystów.

