24.10.2018 r. na „Orliku”
przy SP nr 8 w Świeciu
odbył się ćwierćfinał
wojewódzki w piłce
nożnej chłopców rocznik
2003-2005. W zawodach
wystartowała
reprezentacja SP nr 1 w
Chełmnie w składzie :
Linkowski Kamil,
Skowroński Mateusz,
Dzięcioł Mateusz, Szyper
Hubert, Kurkowski
Miłosz, Orłowski Olaf,
Sołtys Michał, Wojtaszek
Michał, Marlewski Jakub,
Gadziński Karol oraz SP
nr 2 Świecie, SP nr 5 Żnin,
ZSP nr 4 Nakło. Turniej
rozegrano systemem
pucharowym. W
pierwszym meczu SP nr 2
Świecie pokonało SP nr 5 Żnin 5:3, natomiast w kolejnym SP nr 1 Chełmno wygrało z ZSP nr 4 Nakło 4:2.
Bramki dla naszej drużyny zdobyli Linkowski Kamil -2, Skowroński Mateusz -1. W meczu o III miejsce
spotkały się drużyny SP nr 5 Żnin i ZSP nr 4 Nakło. Zwycięską drużyną okazała się SP nr 5 Żnin,która
pokonała przeciwników 8:3. W meczu finałowym SP nr 2 Świecie pokonała SP nr 1 Chełmno 6:1. Bramkę
dla naszej drużyny zdobył Sołtys Michał. Ostatecznie drużyna SP nr 1 Chełmno została sklasyfikowana
na VI miejscu w województwie. (opr. i fot. Beata Kocoń)

Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby pomóc redagować Filka; potrzebujemy osób
odpowiedzialnych za tematy związane z modą, urodą, technologią, sportem, muzyką i
czytelnictwem. Gwarantujemy dobrą zabawę, oceny ‘6’ za aktywność oraz darmową
prenumeratę Filka na cały rok szkolny dla Redaktorów!!!
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Redakcja zastrzega sobie prawo edycji nadesłanych materiałów. Prosimy podawać źródła
materiałów pobranych z Internetu. Wszelkie sprostowania prosimy zgłaszać redaktorom gazetki.
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23 października 2018 roku w auli naszej szkoły odbyło się uroczyste "Pasowanie na
Pierwszaka." Uczniowie po zaprezentowaniu wierszyków, piosenek oraz namiastki
zdobytej wiedzy uroczyście zostali "dotknięci" symbolicznym ołówkiem. W dniu
tym nie zabrakło niespodzianek... Odwiedziły nas czarownice zamieszkujące Górę
Świętego Wawrzyńca. Wystąpił również gość specjalny Pani Patrycja Rutkowska
z piosenką "Mam tę moc" przekazując pierwszakom siłę i pozytywną energię do
nauki. Dziękujemy. (opr. P. Dziewiątkowska, fot. Z. Komorowski)

17 października w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się uroczysta gala finałowa
podsumowująca konkurs „Ekologiczny edukator szkolny – Edycja 2018”, podczas
której nasz uczeń Stanisław Coch z kl. VIIIB otrzymał z rąk P. Anety Jędrzejewskiej
– Członka Zarządu Województwa certyfikat udziału w
konkursie na
„Ekologicznego Edukatora Szkolnego” oraz upominki m. in. CD „Odkrywamy parki
krajobrazowe woj. kuj. -pomorskiego”. Finał tegorocznej edycji odbył się w
atmosferze zabaw i gier o tematyce proekologicznej. Konkurs „Ekologiczny edukator
szkolny” organizowany był przez Urząd Marszałkowski i odbywał się w ramach
projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa
kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. W konkursie udział wzięli
uczniowie szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego oraz gmin
sąsiednich województw, które znalazły się w obszarze parków krajobrazowych oraz
Parku Narodowego Bory Tucholskie. W ramach konkursu nasz uczeń
przygotowywał projekt związany z ochroną środowiska i walorami
przyrodniczymi obszarów chronionych naszego województwa. Jesteśmy dumni, że
Stasiu Coch jako jedyny uczeń z Chełmna reprezentował naszą szkołę w tak
ważnym wydarzeniu i gratulujemy Stasiowi z całego serca! Życzymy Stasiowi
kolejnych sukcesów w konkursach o tematyce przyrodniczej. (opr. i fot. L.Kufel)

10 października nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w zajęciach warsztatowych
organizowanych w ramach projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary
chronione woj. kujawsko – pomorskiego: Lubię tu być …. na zielonym”. W naszej
szkole przyrodnicze warsztaty poprowadziła Pani Magda Kaczmarek w kl. VIII i kl.
III gimnazjalnych. W warsztatach wzięło udział 96 uczniów. W ciekawy i
inspirujący sposób Pani Magda zaprezentowała tematykę ochrony przyrody w
parkach krajobrazowych woj. kujawsko-pomorskiego w szczególności obszarach
NATURA 2000. „Zielony EKOLIDER", bo tak właśnie nazwaliśmy prowadzącą
zajęcia przyrodniczo-ekologiczne, jest specjalistą w dziedzinie ekologii i ochrony
środowiska. Celem podjętych działań ekologicznych na terenie naszej szkoły jest
zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów, którzy w tym roku dodatkowo
realizują innowację programowo - metodyczną pt.: "EKOLOGIA TO NASZA PASJA I
NASZA
PRZYSZŁOŚĆ". Zajęcia tego typu uzupełniają realizowany program
przyrodniczy ściśle związany z ochroną
środowiska przyrodniczego powiatu
chełmińskiego. Uczniowie podczas zajęć podziękowali Pani Magdzie za super zajęcia
i wręczyli dyplom, mianując Panią EKOLIDEREM SP Nr 1 w Chełmnie. (opr. i fot. L.
Kufel)

Dziękujemy Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom za tak liczny udział w podsumowaniu
konkursu „NAJPIĘKNIEJSZY EKOLOGICZNY KOSZ NA ŚMIECI”. Laureaci i wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody w postaci albumów, książeczek - kolorowanek,
smyczy, widokówek oraz słodyczy! Wszystkim serdecznie dziękujemy za przepiękne kosze i
już dziś zapraszamy na kolejne konkursy przyrodnicze organizowane w naszej szkole- proszę
zaglądać na stronę www.sp1chelmno.pl
BUZIACZKI DLA WSZYSTKICH PRZEDSZKOLAKÓW!
I MIEJSCE zdobyły kosze wykonane przez następujące DZIECI:
Wiktoria Korecka – lat 5 – Miejskie Przedsz. TĘCZOWY ZAKĄTEK, Lena Utrata – lat 5 –
Przedsz. Niep. CALINECZKA, Marcelina Urtnowska – lat 6 – Przedsz. Niep. PINOKIO
Natomiast II MIEJSCE zajęły – Alicja Kukulska – lat 6 – Przed. Niep. PINOKIO
Amelia Paczkowska – lat 5 - Przed. Niep. PINOKIO, Adam Schabowski – lat 6 -Przed. Niep.
PINOKIO
A III MIEJSCE należy do:
Fabian Ćwikliński – lat 4 - Przed. Niep. PINOKIO, Amelia Glaubert -lat 6 -Przedsz. Niep.
CALINECZKA, Filip Krawczyk – lat 4 - Przed. Niep. PINOKIO (opr. i fot. L. Kufel)

Dnia 27 października
2018 r. uczniowie naszej
szkoły kwestowali na
chełmińskim cmentarzu.
Zbierali
do
puszek
pieniądze, które zostaną
przeznaczone
na
ratowanie
nagrobków
zasłużonych obywateli
naszego
miasta.
Coroczną
akcję
koordynuje Społeczny
Komitet Opieki nad
Grobami
Zasłużonych
Chełminian. Z zebranych
funduszy
odrestaurowano
już
nagrobki m.in. lekarza
Leona
Polewskiego,
proboszcza
ks.
Pobłockiego czy artysty – plastyka Mariana Czyżewskiego. Ponadto ufundowano na
cmentarzu parafialnym symboliczny pomnik upamiętniający zasłużonych chełminian, którzy
spoczęli na innych cmentarzach. Dzięki naszemu zaangażowaniu ocalamy pamięć o
potomnych a zarazem pozostawimy ślad naszych czasów. (opr. i fot. D. Malinowska)

Uczniowie naszej szkoły w październiku uczestniczyli w konkursie pt. Mój różaniec.
Uczestnicy konkursu do wykonania różańców wykorzystali najróżniejsze materiały. Były
różańce z żołędzi, kasztanów, orzechów, jarzębiny, drewnianych koralików, makaronu,
chrupek, nakrętrek itp. Pomysłowość i oryginalność prac okazała się wielka. Wszystkie prace
były wyjątkowo piękne. Oto wyniki:
Różaniec oryginalny Natalia Krasucka I a
Różaniec piękny Marcel Wojciechowski I a Łukasz Maćkowski I a
Różaniec ekologiczny Bartosz Schmidt I b Izabela Pietrowska I a
Różaniec kolorowy Oliwia Seehaber I a Marcelina Zillmann I a Martyna Mikołajewska I a
Różaniec pracochłonny Oliwia Dąbrowska I a Wiktoria Ćwiklińska I b
Różaniec smaczny Amelia Skoczkowska II a Adam Łowicki III a Amelia Kawalec I b
Różaniec najcięższy Inez Maciejewska I a Izabela Pietrowska I a Julia Goclik I a
Różaniec słodki Oliwia Falkowska III a Natalia Konieczna III a Julia Głowacka I a
Różaniec jesienny Aleksander Karczewski I a Igor Wyrosławski III a
Różaniec podróżnika Marcel Chachowski I a
Różaniec błyszczący Filip Kopczyk I b Martyna Konieczna I b Jagoda Konieczna I b Dominik
Zasadowski I b Marta Matyjasik I b (opr. D. Malinowska)

24 września 2018r. uczniowie kl. VIII A i B, III A, B i C Szkoły Podstawowej Nr 1 im.
Filomatów Pomorskich wzięli udział w Jubileuszowej Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2018
W tym roku pod hasłem „Akcja- segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej”.
Sprzątanie Świata ( Clean Up the World) to międzynarodowa kampania odbywająca się na
całym świecie w trzeci
weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci
zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost
świadomości ekologicznej społeczeństw. Celem tegorocznej edycji było wspomożenie
selektywnej zbiórki odpadów.
Chcąc okazać naszą troskę o stan przyrody chełmińskiej i zachowanie piękna jej zielonych
krajobrazów posprzątaliśmy Park XXX – Lecia wzdłuż Browiny. Teren dość trudny logistycznie
do opanowania ze względu na pogodę, ale DALIŚMY RADĘ i zebraliśmy około 20 worków
śmieci, a wśród nich przeważały głównie butelki różnego rodzaju !!!! I stąd nasz wniosek, że
można by umieścić na tym terenie w sensownym miejscu w parku kontener na szkło.
Akcja nasza rozpoczęła się o 8.00 rano od krótkiej prelekcji nt. SPRZĄTANIA ŚWIATA i jej
celów, a następnie przydzielono poszczególnym klasom konkretne tereny do posprzątania.
Zgodnie z założeniem ZBIERAMY, SPRZĄTAMY I NIE ŚMIECIMY wyrobiliśmy się w ciągu
dwóch godzin i w tym miejscu NALEŻĄ SIĘ UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ W AKCJĘ. Pani Ewa Nowicka – Dyrektor SP
Nr1 w nagrodę za trud włożony w efektywne sprzątanie przygotowała słodki poczęstunek dla
uczniów w postaci cukierków. Uczniowie byli miło zaskoczeni tym faktem. (opr. i fot L. Kufel)

Każda okazja jest dobra, żeby okazać życzliwość, czy życzyć wszystkiego, co piękne.
W klasach Va i Vb świętowano dzień Chłopaka – z tej okazji dziewczęta
przygotowały dla chłopców niespodzianki.

1 października odbyła się wycieczka
do bydgoskiego kina „Adria”, gdzie
dwa razy do roku odbywają się
anglojęzyczne
spektakle
dla
młodzieży. Tym razem uczniowie
naszej
szkoły
mogli
obejrzeć
przedstawienie
teatralne
pt.:
„Pygmalion” oparte na dramacie
Goerge'a Bernarda Shawa o tym
samym tytule. Dzieło jest historią
profesora
fonetyki
Henrego
Higginsa, który
zakłada
się z
pułkownikiem Pickeringiem o to, iż
uda mu się prostą kwiaciarki, Elizy,
posługującą
się
akcentem
z
biednych
dzielnic
Londynu,
przemienić w prawdziwą damę poprzez
nauczenie jej poprawnej wymowy. Cel
udaje się osiągnąć po sześciu miesiącach
ciężkiej
pracy.
Po
przyjęciu
u
ambasadora, zakończonym sukcesem,
główna
bohaterka
kłóci
się
z
Higginsem.Przedstawienie wywarło na
uczniach ogromne wrażenie, szczególnie
kontakt z językiem angielskim w
wykonaniu aktorów z Wielkiej Brytanii
stał się przedmiotem wielu dyskusji i
wymiany
opinii. Z
ogromną
przyjemnością wrócimy jeszcze na
kolejne spektakle- jest to przeżycie
godne polecenia. (opr. i fot. I. Błaszyk)

Przewodnicząca:
Patrycja Seehaber
Z-ca przewodn.: Julia Kasprzyk
Członkowie Rady:
Iga Przybyłowicz
Stanisław Coch
Jagoda Lemanowicz

24 września reprezentacja Szkoły Podstawowej nr1 w Chełmnie zajęła I miejsce w powiecie i
uzyskała awans do finału wojewódzkiego Igrzysk Młodzieży Szkolnej, który odbędzie się
19.10.2018 roku w Bydgoszczy. Serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni!!!
1. LINKOWSKI KAMIL
2. NIEDZIELSKI ALEKSANDER
3. SKOWROŃSKI MATEUSZ
4. GRONOWSKI STANISŁAW
5. PANASIUK JAKUB
6. GADZIŃSKI KAROL
7. MARLEWSKI JAKUB
8. DZIĘCIOŁ MATEUSZ
9. LEITGEBER JAKUB
10. SZALATY DAWID
(opr. i fot. Beata Kocoń)

Na stadionie „Orlik” w Chełmnie w dniu 01.10.2018r. odbyły się zawody
powiatowe
w piłce nożnej chłopców rocznik 2003-2005. Drużyna Szkoły Podstawowej
nr 1 w Chełmnie w składzie:
1. LINKOWSKI KAMIL
2. SKOWROŃSKI MATEUSZ
3. GRONOWSKI STANISŁAW
4. LEITGEBER JAKUB
5. PANASIUK JAKUB
6. DZIĘCIOŁ MATEUSZ
7. PAKMUR DAWID
8. NIEDZIELSKI ALEKSANDER
zajęła I miejsce w powiecie awansując do zawodów wojewódzkich ( do
ćwierćfinałów wojewódzkich). W eliminacjach grupowych SP 1 Chełmno
pokonała SP Lisewo 5:3 oraz SP Unisław 3:2. W grze finałowej ze SP z Kijewa
Królewskiego po remisie 1:1 rzuty karne rozstrzygnęły wynik spotkania. SP 1
Chełmno pokonało SP Kijewo Królewskie 3:2. W meczu z Lisewem bramki
zdobyli : Linkowski Kamil - 3, Gronowski Stanisław – 2, z Unisławiem :
Linkowski Kamil -2, Gronowski Stanisław -1. W meczu z Kijewem
Królewskim bramkę zdobył Gronowski Stanisław, a rzuty karne w tym
meczu
strzelili : Linkowski Kamil, Gronowski Stanisław, Skowroński
Mateusz. (opr. i fot. Beata Kocoń)

Dnia 15.10.2018r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie odbyły się zawody
miejskie w mini
piłce
ręcznej
dziewcząt
i
chłopców rocznik
2006 i młodsi.
Drużyny dziewcząt
i chłopców z SP nr
1
w
Chełmnie
zajęły I miejsce i
awansowały
do
zawodów
powiatowych.
Naszą
szkołę
reprezentowali :
dziewczęta: Dorota
Żelazo,
Dżesika
Damm,
Patrycja
Żakowska,
Martyna Szalaty, Zuzanna Kołodko, Weronika Skoczkowska,
chłopcy: Łukasz Banacki, Oskar Roloff, Bartosz Trepkowski, Jakub Kołodko, Marcel
Małek, Adrian Naliński. (opr. i fot. B. Kocoń)

