
 
 
04.12.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmnie odbyły się zawody miejskie w 
badmintonie w kategorii dziewcząt i chłopców – rocznik 2006 i młodsi. 
W turnieju uczestniczyła tylko SP nr 1 w Chełmnie. 
Wyniki  drużynowe dziewcząt: 
I miejsce –  Martyna Szalaty, Patrycja Żakowska 
II miejsce – Zuzanna Kołodko, Nicol Urbanowicz 
III miejsce – Dorota Żelazo, Karolina Piotrowska 
 
Wyniki drużynowe 
chłopców: 
I miejsce – Łukasz 
Banacki, Bartosz 
Trepkowski 

II miejsce – Marcel 
Małek, Jakub Kołodko 
III miejsce – Oskar 

Roloff, Adrian Naliński 
 
 
 
Poniżej czwarty kupon w naszej loterii. Przypominamy – zbierzcie 10 kuponów, a 
w czerwcu nagroda was nie ominie!!! 
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GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE 
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Tyle już było świąt białych jak śnieg; zapachu ciast, świątecznych drzew… Wiele 
było przecudownych chwil i wiem, że nie oddałby tego nigdy nikt – tak już jest, że 
Gwiazdka to czas na szukanie w nas tego, co ludzi z nas czyni. W tę noc znów 
rozbłyska ta iskra i wreszcie jesteśmy prawdziwi! 

 To czas, piękny czas, kiedy ty, ty i ja znów wierzymy, kochamy, pragniemy, 

płaczemy, śmiejemy się – każdy z nas! Piękny czas… Przyjmijcie od nas szczere  
życzenia zdrowych, rodzinnych, radosnych i gwarnych świąt Bożego Narodzenia, a 
nadchodzący 2019 rok niech przyniesie tylko piękne chwile. Pamiętajmy też o tych, 
którym w życiu poszło trochę gorzej… Niech i oni przeżyją ten czas na wesoło! (TJ) 
 

Leży dziecię w żłobie, wokół bydło śpi. 
                                 Zastanawiam się, gdzie mógłby leżeć dziś? 

                     Może przytulisko, może dworca hol? 
Tyle lat minęło, w sercach nadal mrok. 

 
Wesołego Narodzenia.   

 

Emerytko, która liczysz każdy grosz, 
wielodzietna matko, kto wasz słyszy głos? 

Córko – ojciec siedzi, bił was, pił i kradł! 
Tyle wokół gestów, tylko czynów brak. 

 
Wesołego Narodzenia. 

 

Nie nakarmi mądrym zdaniem człeka człek. 

Słów litania tylko stłumi serca lęk. 
Otwórz oczy, wokół tyle smutku jest. 

Spraw, by chociaż jedna dusza miała dzień 
 

wesołego Narodzenia… 



 
Szkoła to nie tylko tradycyjne lekcje. Od czasu do czasu wyjeżdżamy też na 
wycieczki edukacyjne. 11 grudnia klasa III b gimnazjum zwiedzała Muzeum 
Artylerii w Toruniu. Zgromadzone eksponaty można było nie tylko oglądać, ale 
również dotykać, przymierzać, dopasowywać, a nawet podnosić. Wrażenie na 
uczniach zrobiło wielkie działo, którego zasięg wynosi ok. 40 km! Obejrzeli również 
wystawę poświęconą stuleciu odzyskania niepodległości. Następny punkt programu 
wycieczki to pobyt na lodowisku, które pozwoliło na pogłębianie sprawności 
fizycznej. Emocje i wrażenia, szczególnie nowicjuszy, trudno opisać słowami. 
Młodzież kocha takie lekcje w terenie! (opr. K.Kęprowska) 

  

  

 
W dniu 7 grudnia 2018 r w ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii 

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” odbyły się spotkania i 

pogadanki z uczniami z klas 7 i 8 oraz 3 gimnazjalnych. Podczas prelekcji st. 
sekc. inż. Kasper Korczak omówił zagadnienia dotyczące zagrożeń  

pożarowych powstających w mieszkaniach i w domach jednorodzinnych, 

szczególnie w sezonie grzewczym. Poza tym  wyjaśnił dzieciom czym jest 

czad, jak powstaje i w których miejscach może wystąpić w budynkach 

mieszkalnych. Tego typu pogadanki uświadamiają uczniom istotę zagrożenia 

związanego z tlenkiem węgla i niewątpliwie  taka edukacja jest najlepszą 

inwestycją w ich przyszłość. Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on 
wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE 
zobaczysz! NIE poczujesz! W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania 

pożarów i zatruć właśnie tym tlenkiem węgla. Źródłem emisji tlenku węgla 
są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem 
opałowym. Podczas spotkania uczniowie wręczyli  prelegentowi  dyplom z 

podziękowaniami za tak cenną edukację z zakresu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. (opr. L. Kufel) 

 



 
Świat przyrody egzotycznej zawsze zafascynuje i  zainteresuje ucznia  i to zarówno 
tego młodszego, jak i starszego.  

Chęć poznania organizmów, które są 
niedostępne  na co dzień 
zmotywowała naszych uczniów do 
udziału w wystawie zwierząt 
egzotycznych. 5 grudnia br. w naszej 
szkole uczniowie mogli spotkać się 
oko w oko z ptasznikami, wijami,  
patyczakami, kameleonami, gekonami,  
liścieniami oraz karaczanami.  Nie 
zabrakło również innych 
przedstawicieli stawonogów m. in. 
straszyków, skorpionów i pająków. 
Uczniowie poznali ewolucję i 
systematykę bezkręgowców i 
kręgowców, ich sposób życia i 
środowisko naturalne. Dowiedzieli się 
też, jak hodować te organizmy w 
warunkach domowych. Zakupili dla 
siebie piękne okazy patyczaków i 
straszyków. Poznali ciekawostki z ich 
życia, nauczyli się rozróżniać 
stawonogi i gady po ich cechach 
gatunkowych. Wystawa z prelekcją 
dostarczyła wszystkim niezapomnianych wrażeń i emocji, a pamiątkowe zdjęcia 
uwieczniły tą  niezwykłą i niecodzienną żywą lekcję biologii. Bardzo dziękujemy 
Pani Basi i Panu Jarkowi za przybliżenie naszym uczniom w tak interesujący sposób 
wiedzy nt. zachowań i zwyczajów panujących wśród bezkręgowców i kręgowców. 

  

  

 

 

 

W piątek odbył się ostatni raz konkurs o 
wiadomościach związanych na temat 
Tadeusza Kościuszki. Uczniowie z 

gimnazjum odśpiewali hymn szkoły 
gimnazjalnej. Gimnazjaliści śpiewali od 
serca i z całych sił żeby każdy mógł 
usłyszeć ile znaczyła dla nich ta szkoła. 
Konkurs odbył się na zasadzie jeden z 

dziesięciu. Udział wzięli ósmoklasiści i 
wszystkie ostatnie klasy gimnazjum. 

Wszyscy wykazali się ogromną wiedzą. Po 

długiej debacie konkurs został 
rozstrzygnięty. Trzecie miejsce zajął 
Szymon Zarembski z klasy 3c gim. Drugie 

miejsce Mateusz Dzięcioł z klasy 3a gim., a 

pierwsze miejsce nasz pasjonat historii, Karol Gadziński z klasy 3b gim. (opr. 

J.Kasprzyk) 



 

Dnia 03.12.2018 r. w hali „Pilawa” w Chełmnie odbyły się zawody 
powiatowe w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców rocznik 2003-

2005. Drużyna dziewcząt SP nr 1 w Chełmnie w składzie: Kasprzyk 
Julia, Głowacka Wiktoria, Sadowska Marcelina zajęła III miejsce po 
porażce ze Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmnie 

i Szkołą Podstawową z Kijewa Królewskiego. 

 

 
 

    

 
 
Skąd w ogóle wzięła się muzyka? Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba cofnąć się 
aż do czasów starożytnych. Muzyka od początku była istotnym elementem kultury, 
obyczajowości i tradycji. Była nierozłączna ze starożytnymi obrzędami kultowymi i 
magicznymi, przypisywano jej znaczenie symboliczne co odzwierciedla dziś 
nieistniejąca kultura Mezopotamii, która zakładała pojęcie harmonii sfer. Uważano 
wtedy, że ciała niebieskie krążące po niebie wydają dźwięki które tworzą piękną 
jedność. W Indiach sądzono, że pojedynczy dźwięk jest oznaką oddechu życia i 
reguluje rzeczywisty porządek. Chińczycy natomiast wierzyli, że muzyka jest 

łącznikiem między człowiekiem 
a kosmosem, każdy ówczesny 
instrument był przypisany do 
jednej ze stron świata, 
konkretnej pory roku lub 
jednemu ze zjawisk 
przyrodniczych. O wysokiej 
randze muzyki świadczy 
również fakt, że w II w. p.n.e. 
utworzono cesarskie biuro 
muzyki, które miało dbać o tę 
dziedzinę sztuki w całym 
państwie. O najdawniejszych 
czasach rozwoju muzyki jako 
formy wyrażania emocji 
informują nas malowidła 
ścienne, wizerunki na 
świątyniach, pałacach np. na 
egipskich piramidach.  Śpiew 
wtedy był głównie 
jednogłosowy. Recytowano 
peany, pieśni na cześć 
zwycięstwa, epinikie i 
dytyramby. Był to również czas 
rozwoju greckiego dramatu. 
Greccy aulici śpiewali przy 
aulosie lub harfie. Pieśni wraz z 
muzyką towarzyszyły tańcom 

wojennym, łowom i obrzędom weselnym  wykonywane były przez niewolników i 
wyzwoleńców. W wojsku atmosfera sprzyjała instrumentom blaszanym takim jak 
trąbka czy puzon.  Największy wpływ na rozwój muzyki Europie miała nauka i 
sztuka starodawnej Grecji. Platonowi, Arystotelesowi i Pitagorasowi zawdzięczamy 
podstawy wiedzy o muzyce z których korzystamy do dziś. (opr. Stanisław Coch) 


