
 
 

Powyżej widzicie kupon, który pojawi się w każdym numerze gazetki 
Filek. Zbierajcie co miesiąc, a w czerwcu każdy, kto przyniesie 
wszystkie 10 kuponów naklejonych na kartkę A4, weźmie udział w 
losowaniu GWARANTOWANEJ nagrody!!! 
 

Poniżej znajdziecie świąteczne labirynty. Oby doprowadziły was tam, dokąd chcecie. 
 

 
 
SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO, 2017 ROKU. NIECH WAM SIĘ DOBRZE 
WIEDZIE, A MARZENIA SPEŁNIAJĄ. Kochajcie żyć i kochajcie ludzi!!! 
Pamiętajcie o bezpiecznym spędzaniu czasu wolnego, zwłaszcza w dniach 31 XII i 1 I – strzelanie 
petardami jest efektowne i z pewnością bawi, ale nie wolno zapominać o zasadach bezpieczeństwa. 
Odpalajcie petardy tylko w obecności dorosłych, z dala od ludzi i zwierząt. One cierpią najbardziej … 
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W dniu 1 XII 2016 r. o godzinie 950 opiekun PCK przeprowadził wśród uczniów klas 
VI konkurs zdrowotny dotyczący tematyki AIDS i HIV. Brali w nim udział 
uczniowie klasy VI a i VI b. Odpowiadali oni na pytania dotyczące wiedzy o 
AIDS/HIV. Łącznie było 11 pytań w tym 10 zamkniętych i jedno otwarte. Uczeń 
mógł uzyskać 29 pkt. Uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. 
I miejsce – Buczkowska  Patrycja – 16 pkt 
II miejsce – Wylangowska Natalia  i Kaszewska Maja – 15 pkt 
III miejsce – Stadnik Nicola i Bednarz Karolina – 14 pkt 
 
 
W dniu 18 XI 2016 r. o godzinie 1330 przeprowadzony był wśród uczniów klas IV- VI 
konkurs  zdrowotny. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące szkodliwości palenia 
papierosów, ich wpływu na  zdrowie człowieka. Łącznie wzięło w nim udział 34 
uczniów. Do zdobycia było 17 pkt. Do drugiego etapu ( pytania otwarte) 
zakwalifikowali się: Wylangowska Natalia – 11 pkt, Drewniak Adam – 10 pkt, 
Gadzińska Wiktoria – 10 pkt, Janowska Janowska – 10 pkt, Bednarz Karolina – 10 
pkt. Uczniowie zostali nagrodzeni dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi. Wyniki 
po drugim etapie: 
I miejsce – Wylangowska Natalia – 16 pkt 
II miejsce – Janowska Jagoda, Gadzinska Wiktoria, Drewniak Adam – 13 pkt 
III miejsce – Bednarz Karolina – 12 pkt 
 
 
W dniu 30 X 2016 r. o został rozstrzygnięty konkurs plastyczny w ramach realizacji 
programu „Trzymaj formę.” Wzięli w nim udział uczniowie k z klas I-VI. W tym 
roku szkolnym hasłem przewodnim konkursu było „Spalaj kalorie’. Dzieci mogły 
wykonać rysunki dowolną techniką. Zwycięska praca będzie znajdowała się na 
ulotce, którą otrzymają rodzice uczniów w ramach profilaktyki dotyczącej otyłości 
wśród dzieci młodzieży. Osobno oceniani byli uczniowie klas I-III i klas IV – VI. 
Wyniki z klas I-III:  
1.miejsce – Martyna Katlewska z kl. II a 
2.miejsce- Martyna Szalaty  z kl. III b 
3. miejsce – Melania Szopa z kl. III b 
Wyniki z klas IV –VI: 
1.miejsce -  Mikołaj Kowalczyk i Szymon Klebaniuk z kl. IV a 
2.miejsce -  Julia Żuchowska i Kornelia Żelazo z kl. V a 
3. miejsce -  Patrycja Buczkowska i Nicola Stadnik z kl. VI a.  
 
WSZYSTKIM uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do 
brania udziału we wszystkich konkursach organizowanych w SP 1. Zdrowa 
rywalizacja motywuje do wysiłku na rzecz własnego rozwoju!!! 
(opr. Bożena Bagniewska) 

 
 
W dniu 19 X 2016 r. uczniowie klas IV-VI brali udział w ogólnopolskim konkursie 
matematycznym organizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES) w 
Warszawie. Wzięło w nim udział 9 naszych uczniów (szkoda, że tak niewielu)…  
Podsumowanie konkursu. 
W całej Polsce udział wzięło 1336 uczniów klas czwartych. 
Wyniki w naszej szkole: 
1. Cieszyńska Wiktoria – 37 miejsce 
2. Kowalczyk Mikołaj- 39 miejsce 
3. Delik Mateusz – 51 miejsce 
4. Kaszewska Julia – 54 miejsce 
W klasie V udział wzięło w Polsce 1197 uczniów. 
Wyniki w naszej szkole: 
1. Drewniak Adam – 33 miejsce 

W klasie VI udział wzięło w Polsce 1119 uczniów. 
Wyniki w naszej szkole: 
1. Wylangowska Natalia- 38 miejsce 
2. Coch Stanisław – 46 miejsce 
3. Kaszewska Maja – 46 miejsce. 
Dzieci otrzymają dyplomy uznania od organizatora a od pani matematyczki po 
ocenie celującej za trud i wysiłek. BRAWO!!!!!  (opr. Bożena Bagniewska) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             

Dnia 6 XII 2016 r. realizowany był w naszej program profilaktyczny, 
zaplanowany w Programie Profilaktycznym SP 1. W tym dniu wszyscy uczniowie 
mieli 2 godziny zajęć dydaktycznych, a po nich realizowana była tematyka 
dotycząca zagadnień profilaktycznych. Uczniowie klas IV - VI uczestniczyli w 
krótkim, ale wesołym) przedstawieniu dotyczącym szkodliwości palenia 
papierosów. Wystąpiły w nim dzieci z klasy VI b i jeden uczeń z klasy VI a. Aktorzy 
wcielili się w rolę Kocura (Dawid Szarafiński z klasy 6 a), Kocicy (Maja Kaszewska z 
klasy 6 b), Doktora (po raz kolejny grała go Karolina Bednarz z klasy 6 b), 
narratorem była Patrycja Nalińska i Stanisław Coch z klasy 6 b. Aktorzy nie mieli 
tremy, gdyż nie był to ich pierwszy występ. Całe przedstawienie i rekwizyty 
przygotowała pani B. Bagniewska. Widzom podobało się ono i nagrodzili 
występujących dużymi brawami.  
       Następnie po trzech przedstawicieli z klas od IV –VI brało udział w quizie o 
tematyce profilaktycznej, którą przygotowała pani M. Jabłońska, A. Cabaj i B. 
Bagniewska. Uczniowie losowali pytania, następnie naradzali się i udzielali 
odpowiedzi. Najlepiej wypadła klasa VI a i ona zajęła pierwsze miejsce. Dwie klasy 
czwarte zgromadziły taką samą ilość punktów i musiała być dogrywka. Drugie 
miejsce wywalczyła klasa IV b a trzecie zajęła klasa IV a. 
     W dalszej kolejności wręczano uczniom klas IV-VI dyplomy i nagrody rzeczowe 
za konkursy: „Spalaj kalorie”, „Szkodliwość palenia papierosów” oraz za konkurs z 
wiedzy o AIDS/HIV w klasach szóstych. Dyplomy i nagrody przygotowały panie: A. 
Cabaj, M. Jabłońska, i B. Bagniewska.  
      Po tej części wszyscy udali się wraz z wychowawcami do swoich klas, gdzie 
wspólnie przygotowywali smaczne, owocowe i warzywne sałatki oraz pożywne 
kanapki. (opr. Bożena Bagniewska) 

 

 

 

 
 



 
 
Udało nam się, przed końcem roku, rozegrać wszystkie spotkania w ramach II 
rundy. W grze pozostało już tylko 8 najlepszych dziewcząt i 16 chłopców. W 1/4 
finału dziewczęta będą rywalizowały do trzech wygranych gier. To sprawia, że przy 
tarczy mogą spotkać się nawet pięciokrotnie! Chłopcy natomiast, w 1/8 finału, w 
dalszym ciągu rozgrywać będą tylko jeden mecz. Zaczynamy zaraz po Nowym Roku, 
czyli 2 stycznia! 
Wyniki i zestawy par: 
Dziewczęta – II runda: 
Patrycja Buczkowska – Martyna Jankowska 301:122. 
Wiktoria Gadzińska – Maja Kaszewska 223:301. 
Patrycja Nalińska – Agata Nalińska 301:290. 
Natalia Kopańska – Kinga Janc 299:300. 
Nicola Stadnik – Patrycja Bielec 300:286. 
Julia Kaszewska – Natalia Bielec 301:280. 
Zestaw par w 1/4 finału: 
Nicola Stadnik – Julia Kaszewska  
Kinga Janc – Natalia Kopańska (LL) 
Patrycja Nalińska – Patrycja Buczkowska 
Agata Nalińska (LL) – Maja Kaszewska 
Chłopcy – II runda: 
Adam Drewniak – Karol Gburczyk 301:207. 
Bartosz Trepkowski – Łukasz Banacki 237:301. 
Mikołaj Kopański – Oskar Roloff 301:300. 
Marcin Jarentewicz – Michał Witkowski 301:197. 
Olaf Roloff – Gracjan Tomaszewski 300:301. 
Adrian Tomaszewski – Mateusz Karwaszewski 299:301. 
Gracjan Buchholz – Stanisław Coch 139:301. 
Szymon Klebaniuk – Kacper Efta 300:301. 
Mateusz Buchholz – Mikołaj Kowalczyk 301:276. 
Jakub Buliński – Marcel Małek 300:301. 
Mateusz Szymański – Piotr Plewa 149:301. 
Jakub Kołodko – Adrian Naliński 301:54. 
Zestaw par w 1/8 finału: 
Jakub Buliński (LL) – Łukasz Banacki 
Jakub Kołodko – Mateusz Karwaszewski 
Adam Drewniak – Kacper Efta 
Stanisław Coch – Mateusz Buchholz 
Szymon Klebaniuk (LL) – Marcel Małek 
Gracjan Tomaszewski – Oskar Roloff (LL) 
Piotr Plewa – Marcin Jarentewicz 
Olaf Roloff (LL) – Mikołaj Kopański 
(opr. Mariusz Kowalczyk) 

 
 
Niektórzy mówią: „Mikołaj nie istnieje”. Niektórzy widzieli, 
jak rodzice kupowali im prezenty, a jeszcze inni w 
pociesznej, podejrzanie chudej postaci z workiem 
spostrzegli sąsiada z góry… No i co z tego? Czy naprawdę 
trzeba w kogoś wierzyć, żeby ten ktoś istniał? Nikt nie 
wierzy w szczotecznicę szarawkę, a owad ten ma się dobrze. 
Co prawda prezentów nie przynosi, ale za to ma niezłą 
czuprynę… (foto: szczotecznica szarawka) 
Każdy z nas może być tym Mikołajem. Wystarczy dawać 
coś od siebie, zamiast brać od innych! Przykładem tu może 
być sześć dziewczynek: Dominika, Nicol, Patrycja, Natalia , i 
dwie Kingi, które przeprowadziły akcję sprzedaży ozdób świątecznych podczas wywiadówek i 
zebrały ponad 130 zł na rzecz uczniów naszej szkoły. Oto prawdziwe Panie Mikołajki!!! 
Możecie napisać maila do Świętego Mikołaja – na stronie www.listymikolaja.pl. Pamiętajcie 
tylko, żeby podać swój adres email, a ze zdziwieniem zobaczycie, że wam odpisze. Później 
pozostaje tylko czekać na wymarzony prezent pod choinką!!! 
Poniżej możecie poćwiczyć pisanie pocztówki. Pamiętajcie o podaniu adresu odbiorcy, 
swojego adresu jako nadawcy, a w treści listu nie zapomnijcie o powitaniu, rozwinięciu, 
zakończeniu i pożegnaniu. Adres Mikołaja: Santa Claus, Arctic Circle 96930 Rovaniemi, 
Finnland. (opr. Teacher) 

 

 
 
 
 


