GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
ROK SZKOLNY 2019/2020 WYDANIE 4 (74) grudzień’19

Zimowa przerwa świąteczna: 21 grudnia (sobota) – 6 stycznia (poniedziałek). Wracamy do
szkoły we wtorek 7 stycznia. Ile zatem czeka nas dni wolnych od szkoły? Policzcie…

Stoi pasterz zadziwiony, w ręku ściska czapę,
że ubogo narodzony ma być ponad światem.
Stoi bydło zadziwione, stuka kopytami,
że ubogo narodzony ma być ponad nami.
Tak to jest,
prosto z serc nasza radość płynie.
Tak to jest!
Prosto z serc;
chwała tej dziecinie!!!
Brzmi kolęda ponad światem, głuszy krzyk i jęki:
„Zamiast wojny czyńcie pokój, zasnął nam maleńki”.
W żłobie leży narodzony; wielki, chociaż mały;
obok ojciec, przy nim matka: „Zaśnij już, kochany!”

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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Wszystkim naszym Czytelnikom składamy gorące życzenia pomyślności,
radości i satysfakcji z czasu spędzonego przy rodzinnym stole, wśród miłości,
przyjaźni i zrozumienia. Pomyślmy o tych, których z nami już nie ma i
sprawmy, żeby każdy choć raz się szeroko uśmiechnął. Redaktor naczelny: Teacher.

Uczniowie z SP nr 1 to PRAWDZIWI SZCZĘŚCIARZE - w dniach 9 -11 grudnia br. uczestniczyli w
wycieczce do Sztokholmu. Pierwszy dzień spędzili w Gdańsku, gdzie ok. godz. 18.00 wypłynęli promem
NOVA STAR firmy Polferries do Nynäshamn i stąd autokarem 10 grudnia do Sztokholmu.
Pani Lucyna Kufel: „Stolica Szwecji jako miasto prezentuje się pięknie, przywitała nas już w
świątecznej odsłonie. Zobaczyliśmy tutaj siedzibę rządu, parlamentu oraz rodziny królewskiej, Browar
Monachijski, Filharmonię - miejsce wręczania Nagrody Nobla Ratusz Sztokholmski, Kungsgatan – ulicę
handlową, Strandvägen, wyspę Djurgarden, najwęższą uliczkę w Sztokholmie, Stortorget - rynek starego
miasta, Gamla Stan, Dom Alfreda Nobla, jechaliśmy najdłuższym sztokholmskim mostem Västerbrron.
Z całą pewnością nie ma drugiego tak niezwykłego i intrygującego miasta i śmiało można powiedzieć,
że to jedna z najpiękniejszych stolic świata. Dla nas był to dzień wzruszenia! Mieliśmy świadomość,
jak ważny to dzień dla polskiej kultury. Byliśmy tymi szczęśliwcami , którzy mogli być w tym
miejscu - w 110 rocznicę śmierci Alfreda Nobla - w dniu, w którym wręczano nagrody Nobla, i
poczuć na żywo atmosferę wręczenia noblowskiego medalu Oldze Tokarczuk! Chciałoby się
powiedzieć po raz kolejny za Peterem Waestbergem wyczytującym nazwisko Olgi : „Widzę, jak
Alfred Nobel kiwa z uznaniem głową w swoim niebie”. Osobiście pogratulowaliśmy Oldze Tokarczuk na
jej Instagramie @olgatokarczuk_official, do czego wszystkich Chełmnian i Chełmnianki bardzo zachęcamy.
Byliśmy 10 grudnia z Olgą sercem, myślami i ciałem! Słuchaliśmy uważnie tego co mówi nasza
noblistka, bo mówi pięknie i mądrze!
Niezwykłe przeżycia mieli uczniowie również na promie – poczuli atmosferę pływającego hotelu,
gdzie byliśmy zakwaterowani w 4-osobowych kajutach. Ponadto wszyscy uczestnicy wycieczki przeszli
chrzest morski i otrzymali dyplomy od kapitana promu i breloczki. Ponadto świetnie się bawili na dyskotece
oraz w sali gier. Także dużym powodzeniem cieszyło się karaoke – odkryliśmy nowe talenty wśród
uczniów, ale również i wśród nauczycieli.”

„Kto czyta żyje wielokrotnie, kto zaś z książkami jest na bakier, na jeden żywot jest
skazany” Czechowicz

Kiedy zechcecie odpocząć po ferworze świątecznych przygotowań, spróbujcie rozwiązać te zadania – kolorowanki i labirynty.
Powodzenia i do zobaczenia!

Pomóż chłopcu dotrzeć z pokoju do choinki, gdzie czekają na niego prezenty. Był grzeczny,
więc zasłużył!

