
 
 

 
 

Powyżej widzicie kupony, które pojawiają 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!!! W tym miesiącu dwa kupony, ponieważ jest to podwójne wydanie – 
kwietniowo-majowe. 
 

W sobotę, 27 maja w 
Brzozowie odbędzie się 
Festyn z okazji Dnia Matki.  
W programie loteria 
fantowa, mecze piłkarskie, 
grochówka i ognisko, a w 
części artystycznej występy 
młodych wokalistów i 
muzyków, m.in. zespołu 
Teacher’s Crew, którego 
szefem jest wasz nauczyciel 
j. angielskiego. Zapraszamy! 
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Maj… piękny, zielony, pachnący. No i niebawem wakacje. 
 
Trwa dziewiąty miesiąc nauki. Niebawem wystawianie ocen, czyli 
podsumowanie waszej całorocznej pracy. Kto z was wykorzystał 
dobrze ten czas? Kto zmarnował rok swojego życia? Komu wręczymy 
nagrody, a kto obejdzie się smakiem? Tego dowiemy się już 
niebawem, chociaż – dzięki dziennikowi elektronicznemu Librus macie 
całodobowy wgląd w swoje oceny, więc powinniście być na bieżąco z 
sytuacją. Pytanie, czy wykorzystaliście te informacje i uczyniliście 
wszystko, by 
sprawić, że wasi 
rodzice będą z was 
dumni? Chcemy 
wierzyć, że tak 
właśnie było. 
Pamiętajcie, nigdy 
nie jest za późno, 
by przyznać się do 
błędów, przeprosić 
i szybko naprawić 
wyrządzone 
szkody. Tyle tylko, 
że w tym wypadku 
to wy jesteście poszkodowanymi. Lekceważąc naukę nie czynicie 

krzywdy nikomu, z wyjątkiem siebie. Moi drodzy, szanujcie siebie... 
 



 
W sobotę 25 marca 2017 r. odbyła się kolejna edycja Powiatowego Konkursu 
Wiedzy o Chełmnie organizowanego przez Muzeum Ziemi Chełmińskiej. 
Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie klasy VIb, tj. Patrycja Nalińska, 
Maja Uzarska i Stanisław Coch. Uczniowie Ci wykazali się dużym zakresem 
wiedzy z historii miasta i jego zabytków oraz z dnia dzisiejszego. Po zaciętej 
rywalizacji uczennice naszej szkoły Patrycja Nalińska zajęła III miejsce.  
Gratulujemy wszystkim uczestnikom szerokiej wiedzy i zachęcamy do 
dalszego jej zgłębiania. (opr. M.M.) 

 

 

 
11 maja 2017 r. uczniowie klas I-III zebrali się na corocznym spotkaniu ekologicznym. 
Aby uświadomić koleżankom i kolegom, że Ziemia jest naszym domem i należy o nią 
dbać, dzieci z klasy Ia i IIa zaprezentowały przedstawienie pt.„Kto tu tak naśmiecił?”.  
 

 
 

 
 
Więcej foto na stronie www szkoły i na profilu SP1 na Facebooku. 



 
W dniu 11 V 2017 r odbyło się przedstawienie o tematyce ekologicznej dla klas IV –VI. Wystąpili w nim 
uczniowie z klasy V a, VI a i z klasy V b.   
Celem przedstawienia było wyjaśnienie dzieciom, dlaczego należy dbać o środowisko. Aktorzy 
przedstawili uczniom wpływ szkodliwej działalności człowieka na życie zwierząt mieszkających na łące. 
Dzieci wcieliły się w rolę biedronki, pająka, mrówki myszki, zająca, łakomczucha i podpalacza. Pokazali 
scenkę, w której chłopiec (wandal) chwalił się tym, co złego potrafi zrobić w swoim otoczeniu. Pojawił 
się też chłopiec Felek, który przybył na łąkę z włączonym głośno radiem. Ponadto „łakomczuch „zajadał” 
cukierki a papierki rzucał, gdzie popadło. Natomiast „podpalacz” był dumny z tego, że wypala trawę, nie 
zwracając uwagi na to, że żyją w niej małe zwierzątka. 
Na zakończenie spektaklu uczniowie odgrywający negatywne postaci, przekonali się, że postępowali źle i 
postanowili więcej nie szkodzić środowisku. 
Podsumowaniem apelu była piosenka zagrana na gitarze przez K. Bednarz z klasy VI b. Miała ona 
wzbudzić refleksję nad własnym postępowaniem wobec otaczającego nas środowiska.  Przedstawienie 
podobało się publiczności i nagrodziła ona aktorów brawami. Całość przygotowała pani B. Bagniewska.  
Apel zakończył się wręczeniem nagród uczniom z klas IV – VI za konkursy zdrowotne, które odbyły się w 
miesiącu kwietniu 2017 r. (opr. B.B.) 

 

                  

 
W miesiącu kwietniu 2017 r. opiekun PCK przeprowadził w naszej szkole konkursy 
zdrowotne w klasach od II- VI. Uczniowie z klas drugich odpowiadali na pytania dotyczące 
właściwego odżywiania się. Musiały tez wykazać się znajomością nazw owoców i warzyw 
zawierających dużo witamin oraz odgadywaniem haseł z rozsypanek wyrazowych. 
Zwyciężyła kl. II c.  
      Uczniowie z klas III odpowiadali na pytania dotyczące profesji lekarskich oraz musieli 
rozpoznać chorobę, na podstawie jej charakterystyki. Pierwsze miejsce zajęła klasa III b. 
Natomiast uczestnicy konkursu z klas czwartych musieli pochwalić się wiadomościami o 
szkodliwości palenia papierosów. Przedstawiciele z klas piątych udzielali odpowiedzi na 
pytania związane ze szkodliwością alkoholu na zdrowie człowieka oraz na szkodliwym 
wpływie na społeczeństwo. Zwyciężyła klasa V b. Klasy szóste musiały zmierzyć się z 
tematyką dotyczą AIDS i HIV. Obie klasy wypadły tak samo i zajęły I miejsce. Uczestnicy 
konkursu walczyli o nagrody dla klasy. Otrzymały za I miejsce dyplom dla klasy oraz grę 
dydaktyczną. (opr. B.B.) 

  

 



 
 
"Odnajdujemy w poezji coś z własnego serca" A. Kamińska 
  
Dnia 26 kwietnia odbyła się kolejna już edycja Szklonego Konkursu 
Recytatorskiego "Żywe słowa", w której udział wzięło 12 uczniów z klas IV-
VI. Zmierzyli się oni z utworami polskich poetów: J. Brzechwy, J. Tuwima, J. 
Kochanowskiego, L.J Kerna. Laureatami konkursu zostali: I m Patrycja 
Nalińska kl.VI b i Wiktoria Lewańska kl. V a, II m Wiktoria Wilmańska kl.VI 
b, III m Patrycja Płocińska kl. VI b i Maja Kaszewska kl. VI b, wyróżnienie- 
Oliwia Stadnik kl. VIa. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
laureaci nagrody książkowe, pozostali drobne upominki. (opr. D.S) 
 

 

  
 
 

 
 
16 maja klasy I-IV powędrowały zwartym szpalerem w kierunku budynku 
Szkoły Muzycznej, w której nauczyciele i uczniowie zgłębiający tajniki 
wydobywania dźwięków zaklętych w drewnie i stali przedstawili nas kilku 
rodzinom: rodzinie instrumentów strunowych, dętych i innym… Spotkanie, 
prowadzone w formie dowcipnego i lekkiego dialogu z publicznością bardzo 
spodobał się dzieciom; kto wie, może jest wśród nich następca Paganiniego 
lub Chopina? (opr. Teacher) 
 

  

 

   


