
 
 

Powyżej macie DZIEWIĄTY kupon w naszej loterii – mamy nadzieję, że zbieracie 
wszystkie skrupulatnie!!! W kolejnym, ostatnim numerze Filka pojawi się kupon-
JOKER (dla tych, którzy przegapili jeden numer gazetki) oraz informacja, jak zdobyć 
nagrodę.) 
 

 
 

Dnia 2 maja 2016 r. (Dzień Flagi) wzięliśmy udział w III Grze Miejskiej 
organizowanej przez Stowarzyszenie NJO i po trudnej, i zaciętej rywalizacji i 
rozwiązaniu wszystkich zadań wygraliśmy tą edycję zabawy. Brawo MY !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 

ROK SZKOLNY 2015/2016      WYDANIE 9 (39)  

 

 
 
NO TO MAMY W KOŃCU WIOSNĘ, A OSTATNIMI DNIAMI NAWET 
LATO – POGODA PIĘKNA, UPALNA – A TU TRZEBA DO SZKOŁY… 
 
Został już tylko jeden miesiąc i w końcu nadejdą upragnione wakacje. 
Te dwa letnie miesiące wolne od obowiązków szkolnych to nagroda 
za trud włożony w naukę, wysiłek podczas lekcji i sumienność w 
utrwalaniu wiedzy w domu. Odpowiedzcie sobie szczerze – czy 
uczciwie zasłużyliście na tę nagrodę? Czy daliście z siebie wszystko?  
Poznaliście już oceny zaproponowane wam przez nauczycieli na 
koniec II semestru. Wiecie, że to jeszcze nie oznacza, że takie muszą 
być na 
świadectwie – tylko od 
was zależy, czy uda się 
je poprawić. To już 
naprawdę niedługo – 
może zechcecie 
przez te ostatnie 
tygodnie pokazać, że 
jesteście godni 
miana dobrych 
uczniów? Ze warto 
pochwalić się 
cenzurką przed 
rodzicami? Że wreszcie przyjemniej będzie 25 czerwca wrócić do domu, 
odłożyć świadectwo i z czystym sumieniem rozpocząć wakacje? 

Macie jeszcze miesiąc. Nie zmarnujcie go… 



 
 
W dniu 28 kwietnia odbył się szkolny konkurs ortograficzny z udziałem klas 
II i III. Uczniowie pisali tekst uwzględniający zasady ortograficzne na 
poziomie edukacji wczesnoszkolnej pt. „W ogródku”. Wyniki konkursu: 
I miejsce: Mateusz Delik,  II: Wiktoria Cieszyńska, III: Martyna Jankowska 
Z kolei 11 maja klasy II i III uczestniczyły w podobnym konkursie, lecz o 
międzyszkolnym zasięgu „O pióro Burmistrza Chełmna”. MATEUSZ DELIK 
zajął w nim II miejsce – serdecznie gratulujemy!!! Spróbujcie rozwiązać 
poniższe dyktando! (http://www.dyktanda.net/ortografia-01) 
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W miesiącu kwietniu opiekun PCK przeprowadził wśród uczniów klas II- VI konkursy 

zdrowotne. Najmłodsze dzieci odpowiadały na pytania dotyczące właściwego odżywiania się.           

Musiały wykazać się znajomością nazw  owoców i warzyw, zawierających dużo witamin oraz 

odgadywaniem haseł związanych ze zdrowiem z rozsypanek wyrazowych. Ponadto musiały 

ułożyć rymowankę dotyczącą zdrowia. 

Klasy trzecie mogły pochwalić się znajomością profesji lekarskich oraz rozpoznawaniem 

choroby, po przedstawieniu jej charakterystyki. 

Klasy czwarte odpowiadały na zagadnienia związane ze szkodliwością palenia papierosów, 

ich wpływem na zdrowie człowieka. 

Natomiast klasy piąte musiały wykazać się wiadomościami dotyczącymi szkodliwego 

wpływu alkoholu na organizm człowieka oraz na społeczeństwo. 

W klasie szóstej konkurs był przeprowadzony w grupie dziewcząt i chłopców (niestety mamy 

tylko jedna klasę szóstą). Uczniowie musieli wykazać się znajomością pojęć dotyczących 

AIDS i HIV. Pytania były dosyć trudne, ale chłopcy poradzili sobie z nimi lepiej niż 

dziewczynki.  

Klasy, które zajęły pierwsze miejsca otrzymały dyplomy, natomiast nagrody w postaci gier 

dydaktycznych otrzymały wszystkie klasy. (opr. Bożena Bagniewska) 

 

 
 

 



 
Jak co roku, uczniowie pod kierunkiem p. Michaliny Murawskiej 
przygotowali akademię upamiętniającą uchwalenie Konstytucji 3 Maja.  

 
 

 

 
 
W dniu 21 IV 2015 r odbyło się przedstawienie o tematyce ekologicznej dla klas IV –

VI. Wystąpili w nim uczniowie z klasy V a i klasy V b.   

Celem przedstawienia było wyjaśnienie  dzieciom dlaczego należy dbać o 

środowisko. Aktorzy przedstawili  uczniom wpływ szkodliwej działalności człowieka 

na powietrze, wodę i lasy.  Pokazali scenkę, w której dwaj   chłopcy grali w piłkę, a 

w czasie przerwy zjadali cukierki i rzucali je na ziemię, czyli była pokazana 

codzienna rzeczywistość. Na zakończenie spektaklu uczniowie ci zaprosili dzieci z 

widowni do  segregacji odpadów. Wybrani uczniowie wrzucali je  do odpowiednich 

pojemników ( pojemniki przygotowała wcześniej pani B.Bagniewska). Okazało się, 

że wszyscy uczniowie poprawnie powkładali  odpady. Przedstawienie to  miało za 

zadanie nauczyć  dzieci właściwej segregacji odpadów oraz dbania o naszą Ziemię. 

Następnego dnia tj. 22 IV  klasa Va wyruszyła z plakatami o tematyce ekologicznej 

do miasta wraz z uczniami klas I-III, którzy również mieli przygotowane rekwizyty 

związane z  ochroną środowiska. Uczniowie dotarli do burmistrza Chełmna z petycją 

dotyczącą  dbania o nasze środowisko. Warto dodać, że klasy I-III również 

przygotowały przedstawienie o tematyce ekologicznej, w którym główną rolę grali 

przybysze z obcej planety i nasze ziemskie zwierzęta. Kilka fotografii poniżej. (BB) 

 

 
 



 

 
 

Szanowny Panie Burmistrzu! 
 
       Z okazji corocznie obchodzonego Światowego Dnia Ziemi my, Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Chełmnie, uroczyście oświadczamy, że będziemy ze szczególną troską dbać o naszą 
planetę oraz otoczenie, w którym żyjemy na co dzień. 

Pragniemy przypominać sobie wzajemnie oraz wszystkim mieszkańcom miasta o potrzebie 
ochrony Ziemi. Czynimy to przez przygotowywane przez nas każdego roku szkolne przedstawienia i 
kolorowe korowody przemieszczające się radośnie ulicami Chełmna. Obiecujemy pokazywać naszym 
koleżankom i kolegom sposoby godnego postępowania małego ekologa.  

Wiemy, że to od nas zależy przyszłość Ziemi i jej każdy dzień. Obiecujemy, że będziemy 
wspierać Szanownego Pana Burmistrza w trosce o naszą małą ojczyznę. 
 

 

       
 



 


