
Poniżej informacja na temat godzin zakończenia zajęć edukacyjnych 19 
czerwca: 
 

Klasy I-III   godz. 9:00 
Klasy IV – VII godz. 10:30 
Klasy VIII   godz. 15:30 
Klasy III  godz. 17:15 
Bal ósmoklasisty/gimnazjalisty 18 czerwca o godz. 16:00 

 
W tym miesiącu ostatni kupon w naszej gazetce. Co należy z nim 
zrobić? Otóż… Wszystkie kupony (o numerach 1 – 10 lub JOKER  

i dziewięć pozostałych) należy nakleić na jedną kartkę A4 i przynieść 
podpisaną do Teachera w środę po rozdaniu świadectw – odbierzecie 

wtedy nagrodę gwarantowaną!!! ZAPRASZAM 😊 
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Czerwiec to w szkole miesiąc bardzo rozemocjonowany. Mnóstwo radości i 
satysfakcji, ale i łzy smutku. Coś się kończy, co się zaczyna – ot, życie… 
Większość uczniów (i nauczycieli) cieszy się z nadchodzących wakacji. 
Można wreszcie odpocząć od obowiązków, naładować wyczerpane 
akumulatory, ukoić nerwy, zrelaksować nadwyrężone gardła. Ci, którzy 

uczciwie i ciężko pracowali, radują się z dobrych wyników na świadectwach 
i z powiązanych z nimi nagród czy stypendiów finansowych.  Są też 
oczywiście i tacy, którzy się po prostu 
cieszą z końca nauki – choć tej, tak naprawdę, 
raczej na poważnie nie doświadczyli… 

Co roku mamy też  w szkole grupę uczniów, 
którzy kończą swoją przygodę ze szkołą 

podstawową i gimnazjum. W tym roku 
ta grupa jest WYJĄTKOWA – bowiem 

odchodzą od nas dwa historyczne roczniki: 
ostatnia klasa poziomu gimnazjum i 

pierwszy raz po wielu latach klasa VIII 
szkoły podstawowej. Będzie wiele wzruszeń, 

popłynie na pewno sporo łez – i choć przecież co roku tak się dzieje, to 
niełatwo do tego przywyknąć. Są roczniki, jest młodzież, za którą tęskni się 
szczególnie – i w tym roku dla mnie osobiście będzie to szczególnie trudne (a 
nie wątpię, że dla wielu nauczycieli i uczniów także). W imieniu kadry 
pedagogicznej  życzę wszystkim absolwentom pomyślnych wiatrów, 
przyjaznych portów i bogatych w przeżycia rejsów. Płyńcie przez ocean 
życia i odkrywajcie nowe lądy!!! I zawińcie czasem do starego, dobrego 
portu SP 1… Nie każemy Wam nigdy czekać na redzie – zawsze macie 

zielone światło na przycumowanie do nabrzeża!!! 
(Teacher) 



 
 

 
 

29 maja nad Jeziorem Starogrodzkim odbyły się zawody miejskie w siatkówce 

plażowej dziewcząt i chłopców w roczniku 2003-2005. W zawodach wystartowały 
dwie drużyny chłopców z SP nr 1 Chełmno: 
I zespół /3a/ Gronowski Stanisław, Skowroński Mateusz, Kurkowski Miłosz, 
II zespół /3b/ Bartochowski Maksymilian, Kluczyk Kacper. 

Nasze drużyny zmierzyły się z dwiema 
drużynami ZSO nr 1w Chełmnie / byłe 
Gimnazjum nr 4/. Wyniki zawodów: 
I miejsce SP nr1 Chełmno I zespół 
II miejsce ZSO nr 1 Chełmno 

III miejsce ZSO nr 1 Chełmno 

IV miejsce SP nr1 Chełmno 

5 czerwca w Świeciu – Decznie odbyły się 
półfinały wojewódzkie 

W kategorii chłopców w zawodach wzięły 
udział następujące szkoły podstawowe: SP 

nr 1 Chełmno, SP nr 5 Świecie, Sp Lniano,  SP 
nr 5 Żnin, SP nr 2 Kruszwica, Sp Łochowo. Drużyna chłopców zmierzyła się z SP nr 5 

Świecie i SP Lniano przegrywając oba spotkania po 
2:0. Nasza drużyna została sklasyfikowana na V-VI 

miejscu w województwie. (opr. B. Kocoń) 
 

 
 

Od wielu dni tegoroczni absolwenci szkoły, czyli uczniowie klas VIII SP i III Gim 

szlifują figury i układy w pozornie łatwym tańcu – polonezie, którym otworzą swój 
bal na zakończenie szkoły. Pod czujnym okiem nauczycieli WF-u – Beaty Kocoń, 
Andrzeja Struskiego i Mariusza Kowalczyka już we wtorek 18 czerwca będziemy 

świadkami wspaniałego widowiska tanecznego. Relację z niego zamieścimy na 
szkolnym Facebooku! 

 

 
 

 



 

 

W czerwcu odbył się konkurs wiedzy o Australii, przygotowany przez 
p. Izę Błaszyk. Poniżej wyniki: 

1. Alicja Płotkowiak- 20/22 p. 

2. Wiktoria Głowacka- 19/22 p. 

3. Karol Gadziński- 16/22 p. 

4. Jakub Jabłoński, Wiktoria Lewandowska oraz Sylwia Syrowska- 15/22 p. 

5. Julia Kasprzyk, Marika Krzesimowska oraz Marcelina Sadowska- 14/ 22 p. 

6. Mikołaj Gryszówka- 13/22 p. 

7. Nicol Kurzyńska- 11/22 p. 
 

SERDECZNIE GRATULUJEMY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 maja na stadionie miejskim w Chełmnie odbyły się zawody powiatowe w 

trójboju lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców - rocznik 2008 i młodsi / klasy IV i  
młodsze/. Każdy uczestnik startował w trzech konkurencjach: bieg na dystansie 60 
m, rzut piłeczką palantową, skok w dal . W zawodach wystartowała drużyna 
chłopców w składzie: Żelazo Sebastian, Knels Wojciech, Łuczak Mateusz, Majrowski 
Dawid, Rzeźnikowski Maciej, Przybyła Kamil, rez. Kurak Jakub. Reprezentacja SP nr 
1 Chełmno zdobywając  
243 pkt uplasowała się na 
VI miejscu w powiecie. 

Wyniki zawodów : 
I miejsce SP Dubielno-299  

II m. SP Papowo Biskupie-

295 pkt 

III m.  SP Grzybno-288 pkt 

IV m. SP Stolno -273 pkt 

V m. SP Kolno -271 pkt 

VI m. SP 1 Chełmno -243 

pkt 

 

Z kolei 31 maja w Świeciu 
odbyły się zawody 
wojewódzkie szkół 
podstawowych /rocznik 2003-2005 / w lekkiej atletyce. W zawodach wystartował 
Kamil Linkowski w biegu na dystansie 100 m i w sztafecie szwedzkiej 400m-300m-

200m-100m także na dystansie 100 m. Kamil Linkowski odniósł sukces w sztafecie 
szwedzkiej plasując się na III miejscu w województwie. Reprezentacja powiatu 
chełmińskiego  zajęła III miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
 

  
 



 


