Wybraliście swoich przedstawicieli, czyli zarząd Samorządu Uczniowskiego. Poniżej
ich fotografie i zadanie: Wpisz imię i nazwisko każdej z osób
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Kochani nasi Czytelnicy!
Rozpoczynamy kolejny rok szkolny, a tym samym kolejny cykl 10 numerów Filka. I podobnie
jak w ubiegłych latach, macie możliwość zaprenumerowania gazetki, dzięki czemu to nie wy
będziecie musieli pamiętać, by kupić gazetkę, ale ona będzie czekała na was. Cena jednego
numeru wynosi 20 groszy, czyli opłata za cały rok to tylko 2 złote. Chęć prenumeraty można
zgłosić u Teachera w sali 24. W każdym numerze znajdziecie też kupon (w ostatnim będzie też
Joker, na wszelki wypadek – gdybyście zapomnieli lub przegapili któryś z numerów). W
czerwcu wszystkie kupony (od 1/2-10, lub JOKER i 9 pozostałych kuponów) przykleicie na
kartkę A4. Podpiszecie się z tyłu i przynieście zestaw kuponów do Teachera. I co dalej?
W ostatnim tygodniu odbędzie się losowanie nagród dla tych, którzy oddali kupony – KAŻDY
WYGRYWA!!! Musicie jedynie wylosować konkretną nagrodę. W ubiegłym roku nagrody
odebrało kilkoro szczęśliwców – mamy nadzieję, że w tym roku będzie ich znacznie więcej!!!
I to tyle. Powodzenia!!!

Trochę Was przetrzymaliśmy z gazetką w tym roku… Ale jakby nie patrzeć – już jest.
Zapraszamy do czytania, współredagowania i dzielenia się z innymi.
Zaczęliśmy nasz trzeci rok w budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 11 w Chełmnie. Jest to
pierwszy rok, kiedy uczą się tu tylko uczniowie podstawówki – ostatni gimnazjaliści opuścili
mury placówki w czerwcu 2019 r. Po raz pierwszy od wielu lat mamy trzy oddziały klasy
pierwszej. Kilkoro nauczycieli odeszło na emerytury, są też nowi pedagodzy. Od 1 września
oficjalnie funkcję dyrektora pełni pani Agnieszka Cabaj. To wszystko wyraźnie pokazuje, że
jedyną stałą rzeczą w życiu są zmiany. Nie bójcie się zatem zmieniać siebie, zmieniać swoich
relacji, okolicy, a kto wie – może i w przyszłości świata? Pamiętajcie, że każda zmiana zaczyna
się od podjęcia decyzji i wykonania pierwszego ruchu. Jesteście na to gotowi? (TJ)

(TJ)

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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Dnia 17 września 2018 roku uczniowie klasy 6 b brali udział w symbolicznym „Marszu
Pamięci” .Był on poświęcony ofiarom II wojny światowej i czasów stalinowskich.
Złożono kwiaty i zapalono znicze przed pomnikami upamiętniającymi te wydarzenia: na
Grobie Nieznanego Żołnierza, pod pomnikiem Ofiar Faszyzmu, tablicą upamiętniającą Ofiary
Okresu Stalinowskiego, Pomnikiem Katyńskim. (opr. Ewa Kolińska, fot. e-chelmno.pl)

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy 4a wspólnie świętowali Dzień Chłopca. Z tej
okazji dziewczęta zaprosiły swoich kolegów na spotkanie w Kręgielni „Grawitacja”,
gdzie wspólnie rywalizowali w dwóch drużynach oraz zjedli pizzę. Zabawie i żartom
nie było końca. Następnego dnia uczniowie wzięli udział w wyjątkowej lekcji języka
polskiego, na której wcielili się w rolę uczniów Akademii Pana Kleksa. Zapraszamy
do obejrzenia zdjęć. (tekst i foto: I.Błaszyk)

Mieliśmy przyjemność 5 września br. uczestniczyć w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Przysieku w uroczystej gali podsumowującej konkurs:
„Ekologiczny edukator szkolny – II edycja 2019”.
Jako szkoła po raz drugi znaleźliśmy się w tak zacnym i fantastycznym gronie
EKOliderów. Konkurs organizowany był przez Urząd Marszałkowski w ramach
projektu „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa
kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym”. Głównym celem i zadaniem
konkursu jest podejmowanie proekologicznych działań na rzecz lokalnej społeczności
oraz promowanie wśród uczniów postaw proekologicznych wspierających ochronę
środowiska. Jako szkoła to właśnie czynimy, realizując różne działania na terenie
naszego miasta , jak i powiatu: realizujemy innowacje ekologiczne dla klas VII i VIII w
naszej szkole, ogłaszamy i organizujemy przyrodnicze konkursy fotograficzne i
plastyczne dla uczniów, jak i przedszkolaków powiatu chełmińskiego, zapraszamy do
naszej szkoły „zielonych EDUKATORÓW”, podejmujemy działania w zakresie zadań
powierzanych nam przez Urząd Miasta itp. itd.
Na konkurs wpłynęły 103 prace z 64 szkół województwa kujawsko –
pomorskiego. Podczas gali panowała świetna atmosfera, bawiliśmy się w „głuchy
telefon”, z magicznego pudełka wyciągaliśmy rekwizyty przy dżwiękach muzyki,
oglądaliśmy projekty multimedialne, albumy fotograficzne, gry planszowe wykonane
przez uczniów i odpowiadaliśmy na pytania z zakresu ochrony środowiska. (tekst i
foto: L.Kufel)

W poniedziałek 30 września 2019 r. uczniowie naszej szkoły, którzy w ubiegłym roku
szkolnym uzyskali 100 % frekwencję, czyli zawsze byli na lekcjach, bawili się w
kręgielni. Okazało się, że bowling to doskonała rozrywa dla każdego – uczniowie
wykazali się sprytem, celnością i świetną koordynacją. Nie zabrakło nuty rywalizacji,
jednak kluczem do sukcesu i zadowolenia był dobry humor oraz uśmiech na
twarzach naszych uczniów. Miła atmosfera towarzysząca zabawie w kręgielni
zdecydowanie poprawiła deszczową aurę tego dnia. Po sportowych zmaganiach
wszyscy w apetytem zjedli smakowitą pizzę. (tekst i foto: D. Malinowska/A.Siwka)

„Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” - pod takim hasłem przebiegała w
tym roku akcja SPRZĄTANIA ŚWIATA w SP nr 1 w Chełmnie.
23 września br. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie brali udział w akcji
SPRZĄTANIA ŚWIATA, w ramach której zgodnie z zasadą WSZYSCY ŚMIECIMY,
WIĘC SPRZĄTAĆ MUSIMY oczyścili PARK XXX-lecia z odpadów.
Pogoda w tym roku sprzyjała akcji, co widać po uśmiechach na twarzach
naszych uczniów. Od godz. 8.00 do 9.50 uczniowie klas VIB i VA posprzątali dość
trudny górzysty teren parku. W tym roku było zdecydowanie mniej śmieci niż w
zeszłym roku – czyżby świadomość Chełmnian i Chełmnianek wzrosła, jeśli chodzi o
ochronę środowiska i nie wyrzucanie śmieci byle gdzie?!?! Akcja SPRZĄTANIE
ŚWIATA to wspólna lekcja poszanowania przyrody. Jej głównym celem jest
edukacja odpadowa, promowanie nieśmiecenia oraz inicjowanie działań, dzięki
którym zmniejszy się wpływ negatywny człowieka na środowisko. W SP nr 1
podjęliśmy się realizacji trzech działań, polegających na
- posprzątaniu PARKU XXX- lecia,
- zasadzeniu drzewek wokół szkoły
- wykonaniu śmiecioludków z odpadów.
Niewątpliwie NALEŻĄ SIĘ UCZNIOM I ICH OPIEKUNOM SERDECZNE
PODZIĘKOWANIA ZA ZAANGAŻOWANIE SIĘ W AKCJĘ. W nagrodę za trud
włożony w efektywne sprzątanie przygotowano dla nich słodki poczęstunek
w
postaci cukierków. Uczniowie byli miło zaskoczeni tym faktem. (tekst i foto: L. Kufel)

W dniu 19.09.2019r na stadionie w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w
Sztafetowych Biegach Przełajowych w kategorii dziewcząt i chłopców w rocznikach:
2005/2006 oraz 2007 i młodsi. W zawodach wystartowały dwie reprezentacje Szkoły
Podstawowej nr 1w Chełmnie: dziewczęta i chłopcy-rocznik 2007 i młodsi. Każda
reprezentacja składała się z 10-osobowej grupy dziewcząt i chłopców.
Dziewczęta wystartowały w składzie: Kaszewska Julia, Kołodko Zuzanna, Górecka
Nicola, Bielec Luiza, Bobin Zuzanna , Katlewska Martyna, Łabodzińska Oktawia,
Danielewska Marta, Szybura Weronika, Kopańska Weronika,
Chłopcy: Mikołajewski Jakub, Banacki Łukasz, Delik Mateusz, Przybyła Kamil,
Rzeźnikowski Maciej, Majrowski Dawid, Kurak Jakub, Baćko Łukasz, Łuczak
Mateusz, Górecki Jakub, rez. Polakowski Igor. (tekst i foto: B.Kocoń)
Reprezentacja dziewcząt i chłopców SP 1 uplasowała się na III miejscu w mieście.
Wyniki dziewczat:
Wyniki chłopców:
I miejsce SP 4 Chełmno – 37 min 20 sek I miejsce SP 4 Chełmno – 34 min12sek
II miejsce SP 2 Chełmno – 38 min 10 sek II miejsce SP 2 Chełmno – 35 min 20sek
III miejsce SP 1 Chełmno – 40 min 39 sek III miejsce SP 1 Chełmno – 36 min 10sek

16.10.2019 w naszej szkole odbyły się zawody miejskie w piłce ręcznej dziewcząt w
roczniku 2005/06. Wystartowały dwie drużyny z SP nr 1 i SP nr 2 w Chełmnie.
Reprezentacja SP nr 1 w Chełmnie w składzie: Kornelia Lindemann, Dorota
Lindemann, Dominika Łoś, Patrycja Żakowska, Sara Popowicz, Julia Kaszewska,
Martyna Szalaty, Zuzanna Kołodko, Karolina Piotrowska i Luiza Bielec przegrała 17:4
z drużyną SP nr 2 w Chełmnie. W drużynie SP nr 1 połowa reprezentacji to
dziewczęta z klas szóstych i piątych
(rocznik 2007 i młodsze).
Grały również dziewczyny w roczniku 2007i młodsze. Wystartowały dwie drużyny z
SP nr 1 i SP nr 2 w Chełmnie. Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie
w składzie: Martyna Szalaty, Zuzanna Kołodko, Julia Kaszewska, Karolina
Piotrowska, Nicol Urbanowicz, Aldona Andrikowska, Luiza Bielec, Zuzanna
Szymańska wygrywając ze Szkołą Podstawową nr 2 w Chełmnie 7:3 awansowała do
zawodów powiatowych, które odbędą się 22 października w Stolnie.
Zwycięskie bramki dla naszej drużyny zdobyły:
Martyna Szalaty – 5, Julia Kaszewska – 1, Luiza Bielec – 1.
Tego samego dnia odbyły się też zawody miejskie w piłce ręcznej chłopców w
roczniku 2007 i młodsi. Wystartowały dwie drużyny z SP nr 1 i SP nr 2 w Chełmnie.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie w składzie: Jakub Mikołajewski,
Łukasz Banacki, Mateusz Delik, Serafin Błaszczak, Bartosz Beszczyński, Kamil
Przybyła, Jakub Kurak, Jakub Górecki, Dawid Majrowski, Oskar Magulski, Igor
Polakowski, wygrywając ze Szkołą Podstawową nr 2 w Chełmnie 10:5 awansowała
do zawodów powiatowych, które odbędą się 22 października w Stolnie.
Zwycięskie bramki dla naszej drużyny zdobyli:
Jakub Mikołajewski – 7, Kamil Przybyła – 1, Jakub Kurak – 1,Serafin Błaszczak-1.
GRATULUJEMY!! (tekst i foto B.Kocoń)

