
 
Tym razem po angielsku. Chcecie się pośmiać? Słowniki do rąk! 

        

    
 

               
Poniżej kolejny, ósmy już kupon do Mega Parku. Zbierajcie wszystkie! Jeżeli brakuje 
Wam jednego kuponu, w czerwcu wydrukujemy dodatkowe kupony – tzw. extra  
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Podobnie jak dział w 
podręczniku kończy się 
pracą klasową, tak naukę 
w szkole podstawowej 
wieńczy sprawdzian 
szóstoklasisty. 1 kwietnia, 
uczniowie klas szóstych w 
całej Polsce pisali 
pierwszy w życiu egzamin 
60 – minutowy test 

składający się z zadań zamkniętych i otwartych okazał się – zdaniem 
naszych szóstoklasistów – dość łatwy. Oprócz analizy tekstów literackich i 
zadań matematyczno-przyrodniczych uczniowie musieli napisać 
opowiadania na temat „Co dwie głowy to nie jedna”. Wyniki sprawdzianu 
poznamy już niedługo – mamy nadzieję, że uda nam się poprawić 
ubiegłoroczny wynik. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 marca w naszej 
szkole odbyła się 
kolejna edycja 

Międzynarodowego 
Konkursu 

Matematycznego 
KANGUR. W 
zmaganiach z 

matematycznymi 
łamigłówkami udział 
wzięło 14 uczniów 
naszej szkoły z klas II 
– VI. Wyniki 
konkursu powinny 

być znane pod koniec maja, ale jesteśmy pewni, że – podobnie jak w ubiegłych 
latach – młodzi matematycy z Jedynki zajmą wysokie miejsca. 
 

 
 
5 dni później dzieci 
po raz kolejny 
zmierzyły się z 
matematyką, tym 
razem z 

towarzyszeniem 
przyrody. Powiatowy 

konkurs 
matematyczno-

przyrodniczy 
przyciągnął uczniów 
szkół z okolicznych 
gmin – po 

sprawdzeniu konkursowych testów okazało się, że III miejsce zajął uczeń Jedynki 
Kacper Szczodrowski – serdecznie gratulujemy!!! 
 

 

 
 

Poniżej krzyżówka przygotowana przez Natalię Łowicką – brawo! Ocena „6” za 
wykonanie dodatkowego zadania. Wyrazy musza być wpisane po angielsku. 

 

 
1. Służą do zasłonięcia okna  7. Pali się w nim drewnem 
2. Świeci    8. Włączasz w nim elektryczne ogrzewanie 
3. Gra się w niego   9. Są miękkie pod głowę 
4. Wkładasz do niego kwiaty  10. Oglądasz w nim telewizję 
5. Jest np. w jadalni, w salonie… 11. Chodzi się po niej 
6. Wisi na ścianie   12. Leży na podłodze. 
Wszystkie wyrazy związane są z domem i sprzętami. 
 



 
 

 

 
 
„Baby, cha te baby, czymże bez Was był ten świat” – tak słowa popularnej 
piosenki gloryfikują postać kobiety. I nie ma w tym ani krzty przesady – 
kobiecy pierwiastek jest potrzebny nawet w najbardziej 
zmaskulinizowanym świecie (czyli męskim). Obecność kobiety wprowadza 
spokój (choć bywa, że i chaos – jeżeli weźmiemy pod uwagę ruch uliczny), 
delikatność i czułość. Dziewczęta są postrzegane jako piękne i zjawiskowe, 
urocze i subtelne, choć nie zawsze one same zdają się potwierdzać tę 
teorię… Przypomnijcie sobie – ile razy zdarzało się Wam widzieć Wasze 
koleżanki mówiące wulgarne słowa, plujące, wrzeszczące i bijące się? Czy to 
przystoi kobiecie? Czy tak zachowują się prawdziwe damy? 
Dla wszystkich kobiet 8 marca to dzień świętowania. Ponieważ w tym roku 
wypadał on w sobotę, uroczystość odbyła się w czwartek 6 marca – 
uczniowie całej szkoły obejrzeli występ przygotowany przez męską (ale nie 
tylko) część społeczności uczniowskiej, w tym performance Pana Zbigniewa 
Komorowskiego, który brawurowo i z iście gwiazdorskim zacięciem 
wykonał wspomniane już „Baby” do akompaniamentu akordeonu oraz „Do 
zakochania jeden krok”. Zabawa była przednia – możecie to sobie 
przypomnieć na naszej stronie internetowej w zakładce FILMY. Poniżej i na 
stronie 6 kilka zdjęć z tego wydarzenia. 
DZIEWCZYNY – pamiętajcie, jak Was widzą, tak Was piszą. Zachowujcie się 
jak kobiety, nie jak rozrabiaki! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
W niedzielę 30 marca w chełmińskim Rondzie 
Miał miejsce Powiatowy Przegląd Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej „Wesoła Nutka”. Uczniowie 
Naszej szkoły dzielnie walczyli w kategoriach Zespół oraz Solista – 
niestety, zdaniem jury nie zasługiwali oni na zdobycie żadnego 
premiowanego nagrodą miejsca. Fabiana Kijewskiego 
przygotowywał Pan Zbigniew Komorowski, a zespół TheOnes – czyli 
Roksana Kaszewska, Jagoda Liśkiewicz i Patrycja Latuszek ćwiczyły 
pod okiem i uchem Teachera Tomka Jarmołkiewicza. Gratulujemy im 
odwagi, bo to nie jest proste stanąć na scenie – trema bywa 
obezwładniająca. Już 24 kwietnia w Osadzie Rycerskiej zespół 
TheOnes wystąpi z mini-koncertem dla Seniorów – zapraszamy po 
godzinie 13. Tymczasem obejrzyjcie fotografie z tego dnia – autorzy 
Zbigniew Komorowski oraz Pitrex. 

  

 


