GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
ROK SZKOLNY 2019/2020 WYDANIE 5 (75) styczeń’20

Chociaż nowy rok trwa już kilka tygodni, już teraz warto wiedzieć, co może przynieść
chiński Rok Szczura, którego początek nastąpi dokładnie 25 stycznia. Nie będzie on łatwy,
ponieważ symbol ten jest wymagający i nie lubi błędów. Jak go przywitać? O tym wewnątrz
numeru. Jak zwykle również fotorelacje z wydarzeń, których organizatorzy podzielili się z
nami wrażeniami.
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Rok Szczura 2020: charakterystyka symbolu
Przypomnijmy, że cykl chińskiego kalendarza obejmuje 12 lat, a do każdego roku
dopasowane jest zwierzę. Współdziałanie aktywnej męskiej mocy Yang i pasywnej żeńskiej
Yin tworzy pięć żywiołów. Który z nich będzie nami rządził? To określa się według ostatniej
cyfry roku: jeśli jest to 0 lub 1, żywiołem jest Metal. Cyfry 2 i 3 określają Wodę, 4 i 5 –
Drewno, 6 i 7 to Ogień, a 8 i 9 – Ziemia.
Jak
widać, 2020
rok upłynie
pod
patronatem
Metalicznego Szczura. Charakteryzuje się nadmiernym
idealizmem,
a
także
solidnym,
ale
absolutnie
nieustępliwym charakterem. Należy włożyć dużo pracy,
aby zdobyć przychylność symbolu roku. Z natury Szczur
wyróżnia się realistycznym i trzeźwym spojrzeniem na świat. Jest pracowity, inteligentny,
szybko dostosowuje się do nowych okoliczności, ale nie lubi opuszczać strefy komfortu.
Ma doskonałą pamięć, która potrafi uchwycić najdrobniejsze szczegóły i wydobyć je z głębi
podświadomości we właściwym czasie. Szczur jest pełen energii, a dodatkowo może
zajmować się kilkoma rzeczami naraz – i wymaga takiej samej staranności od innych.
Symbol roku nigdy nie da się przekonać do zmiany zdania. Szczur bardzo subtelnie broni
swojego punktu widzenia.
Metaliczny Szczur nie stroni od intryg. Bywa przebiegły, czasem podstępny. Nie ma
znaczenia, czy chce w ten sposób osiągnąć krótkoterminowy cel, czy odnieść sukces, który
na zawsze zmieni jego życie. Śmiało sięga po swoje, ma sprawdzone i niezawodne
sposoby na wrogów i nie obawia się konkurencji.
Rok Szczura 2020: jaki będzie?
Początek roku nie będzie łatwy. Szczur preferuje aktywne,
nastawione na konkretny cel osoby, które nie stronią od
niestandardowych rozwiązań, ale zawsze słuchają zdrowego
rozsądku.
Wszystkie
przemiany
będą
nieoczekiwane
i
nieprzewidywalne. Jeśli popełnisz błąd, istnieje prawdopodobieństwo
niepożądanych,
a
nawet
niebezpiecznych
konsekwencji. Najodważniejsze przedsięwzięcia będą skazane na
sukces, ale tylko w przypadku starannie opracowanego planu z uwzględnieniem ryzyka.
W 2020 roku Szczur będzie wspierać te osoby, które cenią więzi rodzinne i przyjaźń.
Symbol roku wymaga dobrych i bezinteresownych działań. Jeśli szanujesz i cenisz
najbliższych, a także dbasz o środowisko, nie masz się czego obawiać. Niepowodzenia
czekają za to na tych, którzy próbują osiągnąć cel w nieuczciwy sposób. Zwłaszcza, jeśli
sięgają po swoje kosztem innych. Negatywna energia tylko rozwścieczy Szczura.
Astrologowie ostrzegają, że ogólnie rok będzie bardzo stresujący i trudny. Być może
będziesz musiała coś poświęcić, aby zyskać coś lepszego w przyszłości. Biorąc pod uwagę
ruch planet, przed nami pracowity czas, ale umiejętne podejście wpłynie na rozwój
zawodowy. Najważniejsze, aby nie liczyć jedynie na szybki zarobek.
Pamiętaj, że Metaliczny Szczur dyktuje twarde warunki i będzie bardzo rozczarowany, jeśli
go zawiedziesz. Symbol roku nie toleruje kłamstw, podłości, zdrady. Aby przyniósł Ci
szczęście, konieczne jest przestrzeganie zasad moralnych. Spod jakiegokolwiek znaku
zodiaku jesteś, wiedz, że Szczur doceni jedynie te osoby, które nie obawiają się ambitnych
celów i potrafią ciężko pracować. (źródło: Internet, TJ)

27 grudnia br. otrzymaliśmy z biura federalnego CDU życzenia i pozdrowienia noworoczne,
które sprawiły nam ogromną radość i z pewnością będą motywacją do pisania kolejnych maili i
nauki języka niemieckiego.
Wszyscy
wysyłają listy do
Królowej Elżbiety
II,
a
my
postanowiliśmy
napisać
do
kanclerz
Niemiec. Pytanie
– dlaczego? A to
dlatego, że nasi
uczniowie uczą
się od dwóch lat
w szkole języka
niemieckiego, od
2000
roku
prowadzimy
z
małymi
przerwami
wymianę polsko
-niemiecką,
obecnie
trójstronną, raz w
roku odwiedzamy
Berlin,
aby
przybliżyć sobie kulturę i tradycje kraju, którego języka się uczymy i chcieliśmy jeszcze
bardziej zaakcentować nasze zainteresowanie nauką języka niemieckiego. Podczas naszych
wypraw do stolicy Niemiec mieliśmy możliwość zobaczenia siedziby niemieckiej kanclerz Bundeskanzleramt, ale nigdy nam nie przyszło do głowy, że kiedyś nawiążemy jakiś kontakt z
Bundeskanzlerin…W imieniu społeczności szkolnej SP nr 1 maila wysłała nauczycielka języka
niemieckiego, Pani Lucyna Kufel. Pytanie – dlaczego nie wysłaliśmy kartki świątecznej –
uznaliśmy, że w dobie edukacji medialnej zrezygnujemy z tradycyjnej komunikacji i
wykorzystaliśmy internet. Nie czekaliśmy długo na odpowiedź, po 3 tygodniach tą samą drogą
otrzymaliśmy odpowiedź z pozdrowieniami, życzeniami napisanymi w imieniu Angeli Merkel.
W mailu wysłanym do Bundeskanzlerin napisaliśmy o tym, że jesteśmy zainteresowani kulturą
i językiem naszych sąsiadów, opisaliśmy krótko naszą szkołę i dodaliśmy życzenia.
W odpowiedzi Frau Angela Merkel wyraziła wdzięczność za nadesłane życzenia świąteczne i
noworoczne życząc nam wszystkiego najlepszego na Nowy Rok oraz pozdrowiła nas
serdecznie. Oczywiście z uwagi na setki maili przychodzących codziennie do biura Angeli
Merkel ze wszystkich stron świata, nie jest w stanie osobiście na nie odpowiedzieć. Dlatego
pismo w jej imieniu podpisała pani Ursula Schmidt .
Niewątpliwie ten list na długo zostanie w pamięci uczniów SP nr 1 i stanie się dla nich
ogromną motywacją do uczenia się języka niemieckiego. (L. Kufel)

Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze z naszej szkoły odwiedzili ośrodek pomocy
społecznej działający przy klasztorze, dokąd zanieśli dary w postaci żywności – oraz ciepłe
słowo dla podopiecznych. Nad całością czuwała p. Danuta Malinowska. A co to jest
‘wolontariat’? Za Wikipedią: Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna,
bezpłatna,
świadoma praca na
rzecz
innych
osób
lub
całego społeczeństwa,
wykraczająca poza związki
rodzinno-koleżeńskoprzyjacielskie.
Wolontariusz to
osoba
pracująca
na
zasadzie
wolontariatu.
Według
ustawy
o
działalności
pożytku publicznego i o
wolontariacie
wolontariuszem jest ten, kto
dobrowolnie i świadomie
oraz bez wynagrodzenia
angażuje się w pracę na
rzecz
osób,
organizacji
pozarządowych, a także
rozmaitych
instytucji
działających
w
różnych
obszarach
społecznych.
(TJ)

14 stycznia SP 1 otworzyła swe podwoje dla rodziców chcących sprawdzić, czy warto zapisać
do nas swoje pociechy. Dzieci w wieku ‘zerówkowym’ świetnie się bawiły dzięki
zaangażowaniu pań ‘nauczanek’ z klas młodszych oraz uczniów klas starszych. Wielu
rodziców od razu pobrało formularze zapisu dziecka do szkoły – na pewni nie będą żałowali!!!
(foto Z. Komorowski)

Więcej zdjęć z wielu wydarzeń w Szkole Podstawowej nr 1 dostępnych jest na
stronie internetowej szkoły: www.sp1chelmno.pl w zakładce „Fotografie”.

