19 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w piłce
siatkowej chłopców w roczniku 2005/2006. W zawodach wystartowały trzy szkoły podstawowe:
SP 1, SP 2, SP 4. Wyniki : SP 4 – SP 1 2:0 (25:11, 25:10), SP 2 - SP 1 2:0 (25:12, 25:18),SP
2 – SP 4 2:1 ( 8:25, 25:20, 15:12) I miejsce zajęła SP 2, II miejsce SP 4 , III miejsce SP 1.
Skład drużyny SP 1: Buchholz Gracjan, Trepkowski Bartosz, Mikołajewski Jakub, Delik
Mateusz, Sadecki Maciej, Kołodko Jakub, Roloff Oskar, Naliński Adrian.
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TRZECI NUMER JUŻ JEST. Na dzień dobry – przestroga dla tych, którzy palą i dla tych, którzy
myślą o tym, by spróbować… Zacząć łatwo – trudno skończyć! Więcej wewnątrz numeru.
Z kolei 21 listopada w Szkole Podstawowej nr 21 w Grudziądzu odbyły się ćwierćfinały
wojewódzkie Igrzysk Dzieci Kujawsko-Pomorskiego Szkolnego Związku Sportowego w piłce
ręcznej chłopców. W zawodach wystartowały cztery drużyny: SP 3 Rypin, SP 18 Grudziądz,
SP 24 Toruń i SP 1 Chełmno. Po losowaniu w pierwszym spotkaniu SP 3 Rypin pokonał SP 1
Chełmno 8:0, w drugim spotkaniu SP 18 Grudziądz pokonał SP 24 Toruń 13:6. W meczu o III
miejsce SP 24 Toruń wygrała z SP 1 Chełmno 11:0, natomiast w meczu o I miejsce pomiędzy
SP 18 Grudziądz- SP 3 Rypin lepszy okazał się zespół z Grudziądza. W reprezentacji SP 1
Chełmno grali : Banacki Łukasz, Beszczyński Bartosz, Błaszczak Serafin, Delik Mateusz,
Górecki Jakub, Knels Wojciech, Kurak Jakub, Łuczak Mateusz, Magulski Oliwier, Majrowski
Dawid, Mikołajewski Jakub, Polakowski Igor, Sadecki Maciej. (tekst i foto B. 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!!!
Adres Redakcji
Skład Redakcji
Kontakt
Szkoła Podstawowa nr 1
Redaktor naczelny
teachair@op.pl
im. Filomatów Pomorskich
Tomasz Jarmołkiewicz
www.sp1chelmno.pl
ul. Tadeusza Kościuszki 11
56 676 05 24
86-200 Chełmno
www.facebook.com/SP1.Chelmno
Redakcja zastrzega sobie prawo edycji nadesłanych materiałów. Prosimy podawać źródła materiałów pobranych
z Internetu. Wszelkie sprostowania prosimy zgłaszać redaktorom gazetki.

W szkole przeprowadziliśmy akcję promującą MODĘ NA NIEPALENIE, pod hasłem PALENIE
KOSZTUJE I SZKODZI. Uczniowie klas VII i VIII przygotowali ciekawą profilaktycznie
wystawę związaną z Dniem RZUCANIA PALENIA TYTONIU oraz wykonali plakaty. Na lekcjach
biologii odbyły się pogadanki nt. szkodliwości palenia papierosów. Dzisiaj też uczniowie mogli
sprawdzić swoją wiedzę w szkolnym konkursie z zakresu profilaktyki uzależnień. Wszystkim
uczniom i nauczycielom dziękujemy za zaangażowanie w tak ważną akcję prozdrowotną.
(tekst i foto L.Kufel)

W poniedziałek klasa Va pod czujnym okiem p. Małgorzaty Krakau-Bojanowskiej zaprosiła
społeczność szkolną na degustację dań z dyni. Było ciasto, babeczki i przetwory z dyni.
Wydarzenie wpisało się w całoroczną akcję związana z promocją zdrowego odżywiania, w
której każda z klas w kolejnym miesiącu prezentuje warzywo lub owoc poprzez wywieszenie
informacji o nim na gazetce szkolnej, wykonanie prac plastycznych, zorganizowanie konkursu
czy przygotowanie degustacji. Było smacznie!!! (tekst: Teacher, foto: Z. Komorowski)

SP nr 1 zgłosiła się do OGÓLNOPOLSKIEJ
AKCJI
EDUKACYJNEJ
„Dzieci
uczą
rodziców” oraz do akcji „Międzynarodowy
Dzień Praw Dziecka z UNICEF”. W ramach
pierwszej akcji skierowanej do młodszych
uczniów
zajmować
się
będziemy
bezpieczeństwem i ochroną środowiska oraz
będziemy
popularyzować
postawy
proekologiczne ( co już czynimy od wielu lat) i
promować aktywny, zdrowy tryb życia.
Głównym
celem
przedsięwzięcia
jest
zachęcenie dzieci do rozmowy z rodzicami na
tematy, które są przedmiotem lekcji. W
ramach akcji każdego miesiąca nasza szkoła
otrzymuje drogą elektroniczną materiały do
przeprowadzenia lekcji z uczniami (konspekt
zajęć + prezentację multimedialną). Już
przeprowadziliśmy pierwsze zajęcia i otrzymaliśmy podziękowanie za udział w zajęciach - "Niepodległa
Polska” w ramach akcji "Dzieci Uczą Rodziców". W ramach drugiej akcji - 20 listopada w wyjątkowym dniu
– rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka - NASZA UWAGA skierowana jest na dzieci i ich
prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o
prawach najmłodszych.
Wspólnie z UNICEF
świętowaliśmy dziś ten dzień , aby pokazać jak
ważne są prawa dziecka w Naszej placówce.
Przeprowadziliśmy ciekawe zajęcia we wszystkich
klasach, rozdawaliśmy broszurki, plany lekcji z
PRAWAMI
DZIECI.
Tegorocznym
hasłem
przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw
Dziecka jest dzieciństwo –„dla każdego dziecka,
dzieciństwo”. W realizacji przedsięwzięcia pomogła
nam Kulczyk Foundation, od której otrzymaliśmy
ciekawe materiały, które wykorzystaliśmy promując
w naszej JEDYNCE PRAWA DZIECI - PRAWA
NASZYCH UCZNIÓW! Nad wszystkim czuwała
klasa VIB wraz z wychowawcą, autorem tekstu i
zdjeć, p. Lucyną Kufel. (więcej na www.sp1chelmno.pl)

Klasa 3a odwiedziła Muzeum Ziemi Chełmińskiej, gdzie obejrzała wystawę maszyn papierniczych.

Zapraszamy na siłownię plenerową na przerwach–prosimy o przestrzeganie regulaminu!

W SP nr 1 zorganizowano konkurs na wykonanie ŚMIECIOLUDKA. Celem konkursu było
rozwijanie wśród uczniów JEDYNKI zainteresowań plastycznych, promowanie recyklingu jako
formy ochrony środowiska oraz kształtowanie aktywnej postawy ekologicznej. Konkurs polegał
na wykonaniu pracy przestrzennej, modelu ŚMIECIOLUDKA, czyli postaci zrobionej z
surowców wtórnych (papier, puszki, szkło, butelki typu PET, plastik, tkaniny, metale, itp.).
Komisja konkursowa zwracała uwagę na kategorię wiekową, oryginalność, pomysłowość,
estetykę wykonania oraz samodzielność wykonania pracy i walory artystyczne. Uczestnicy
KONKURSU wykazali się kreatywnością i dużym zaangażowaniem. Autorzy najlepszych i
najładniejszych prac otrzymali dyplomy i książeczki. Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za udział i wysiłek włożony w wykonanie „śmiecioludków”. Prace można było
podziwiać na szkolnym korytarzu. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem. (tekst i foto
L. Kufel)

05 listopada w Chełmnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w unihokeju
dziewcząt i chłopców – rocznik 2007 i młodsi. Wystartowały trzy szkoły podstawowe: SP nr 1, SP nr 2, SP
nr 4 w kategorii dziewcząt i chłopców. Reprezentacja dziewcząt SP nr 1 w składzie : Szalaty Martyna,
Urbanowicz Nicol, Górecka Nicola, Bulińska Zuzanna, Szopa Melania, Bielec Luiza (bramkarka), Szybura
Weronika wygrywając z SP nr 4 1:0 i remisując z SP nr 2 0:0 zajęła I miejsce w mieście i uzyskała
awans do ½ wojewódzkich Igrzysk Dzieci , które odbędą się 13.10.19r. w Brodnicy. Bramkę w meczu z
SP nr 4 zdobyła Martyna Szalaty. Na II miejscu sklasyfikowano SP nr 4, na III miejscu SP nr 2.
Reprezentacja chłopców SP nr 1 zremisowała z SP nr 2 0:0 oraz z SP nr 4 1:1 i zajęła II miejsce w
mieście. Jedyną bramkę dla naszej drużyny zdobył Jakub Górecki w mecz z SP nr 4. W drużynie
chłopców oprócz wymienionego Jakuba Góreckiego wystąpili: Mikołajewski Jakub, Kurak Jakub
(bramkarz), Majrowski Dawid, Sadecki Maciej, Knels Wojciech, Magulski Oliwier, Polakowski Igor. I
miejsce zajęła SP nr 4, III miejsce SP nr 2. (tekst i foto B.Kocoń)

