GAZETKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CHEŁMNIE
ROK SZKOLNY 2012/2013

WYDANIE 1 - specjalne

Hej hej hej! Witamy Was serdecznie w nowym roku szkolnym! Po
wspaniałym okresie wakacyjnego wypoczynku i beztroskiego leniuchowania
nadszedł czas, by powrócić do szkoły i pilnej nauki. Pewnie część z Was jeszcze ma
w pamięci chwile zabawy i wspomnienia z lipca i sierpnia, niektórzy tęsknią za
miejscami, w których byli i zostawili swoje wspomnienia… Nie martwcie się, po
pierwsze w czerwcu wakacje znowu do Was zawitają, a po drugie – to, co
przeżyliście w lipcu i sierpniu stanowi wspaniały materiał do pracy na lekcjach!
Wytężcie zatem swoje umysły, zbierzcie chęci do działania i postarajcie się, by rok
szkolny 2012/2013 przyniósł Wam mnóstwo pożytecznych informacji, wykształcił
nowe umiejętności i pokazał, że wystarczy bardzo chcieć, by osiągnąć wszystko,
czego się zapragnie.
W budynku szkoły – jak widzicie – sporo się zmieniło. Wymalowane klasy,
odnowione drzwi, wspaniała świetlica/stołówka w piwnicy – to wszystko dla Was,
drodzy Uczniowie! Pamiętajcie, że szkoła to nasze wspólne dobro, dlatego musimy
o nią wszyscy równo dbać. Wszyscy Nauczyciele pragną, by Wasz pobyt w murach
Szkoły Podstawowej nr 1 był przeżyciem przyjemnym i pożytecznym, ale musicie
również dać coś od siebie. Grzeczność, posłuszeństwo i pilność w nauce – to sprawi,
że Wasza przygoda z nauką w szkole podstawowej będzie przyjemna i warta
wspomnień. Pamiętajcie, by stosować się do poleceń Nauczycieli, zaufać
Wychowawcom, przestrzegać regulaminów i dbać o dobre imię Szkoły. My,
Nauczyciele, chcemy Waszego dobra. Czy Wy też tego chcecie?
Życzymy Wam samych sukcesów w nowym roku szkolnym!
Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie

Szanowni Rodzice,
Wasze kochane pociechy rozpoczynają kolejny – a w przypadku klas pierwszych –
pierwszy rok nauki. Chociaż może tak to nie wygląda, dla nich jest to praca, i to
praca nieraz naprawdę ciężka. Jakie będą efekty tej pracy, zależy od trzech
podmiotów – od nas, nauczycieli, którzy z całych sił i na wiele sposobów starają się
przekazać wiedzę i pomagają nabyć umiejętności. W ogromnej mierze zależy to od
samych uczniów – od ich zaangażowania w lekcję, aktywności, sumienności w
odrabianiu prac domowych, uczestnictwie w kołach zainteresowań czy zajęciach
dydaktyczno-wyrównawczych. Nie do przecenienia jest również Wasza, drodzy
Rodzice, rola w przyswajaniu wiedzy przez Wasze dzieci. Zainteresowanie ich
postępami, częste rozmowy w domu i pomoc w przypadku trudności – to tylko
niektóre z działań, które podejmujecie lub możecie podjąć ze swojej strony.
Najczęściej wygląda to tak, że na pytanie „Jak tam w szkole?” pada odpowiedź
„Dobrze!” i na tym rozmowa się kończy. To stanowczo za mało. Dziecko często chce
się pochwalić sukcesami czy opowiedzieć o swoich niepowodzeniach – musimy je
tylko do tego zachęcić. To Wy jesteście wychowawcami i najlepszymi przyjaciółmi
Waszych dzieci, szkoła jedynie wspomaga Was wychowawczo. Szkoła to miejsce, w

którym nauczyciele, uczniowie i ich rodzice mają wspólny cel – wykształcić mądre,
uczciwe i wartościowe pokolenie, które za kilka lat będzie decydowało o przyszłości
Chełmna, Polski, Europy… Pokolenie nie zorientowane na dobra materialne, ludzi
potrafiących oddzielić telewizyjny czy internetowy chłam od wartościowych lektur
czy pozycji filmowych. Zachęcamy do poświęcenia szczególnej uwagi życiu
Waszych dzieci w Internecie – konta na Facebooku, Naszej Klasie, Gadu-Gadu czy
Skype to oczywiście zręczne kanały komunikacji czy wymiany myśli, ale bardzo
często również ogromne zagrożenie, zwłaszcza dla naiwnych i ufnych dzieci. Dzieci
często publikują swoje zdjęcia, informacje o sobie, odwiedzają strony niekoniecznie
przeznaczone dla nich – warto sprawdzić w komputerze dziecka historię
odwiedzanych stron. Osobną sprawą jest korzystanie z tzw. sieci darmowej
wymiany plików, czyli P2P. O ile w kwestii ściągania muzyki czy filmów z
Internetu polskie prawo nie jest do końca spójne, o tyle udostępnianie ściągniętych
plików jest niezgodne z prawem. Dzieci nie są tego świadome.
Szanowni Rodzice, my ze swojej strony dokładamy wszelkich starań, aby pobyt
Waszego dziecka w Szkole Podstawowej nr 1 mijał w przyjaznej, życzIiwej i
wypełnionej nauką atmosferze. Oczywiście zawsze możecie na nas liczyć i kiedy
tylko czujecie, że Wasz syn lub córka maja jakieś problemy w szkole – zapraszamy
do kontaktowania się z nami. Żadna prośba, pytanie czy sugestia nie pozostaną bez
odpowiedzi.
Zapraszamy również na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie ważne
informacje, aktualności, zajrzycie do szkolnych dokumentów, obejrzycie zdjęcia
Waszych pociech. Uczniowie znajdą tam dodatkowe zadania do rozwiązania i
konkursy. Niebawem pojawi się tam tekst szkolnej piosenki „Ojczyzna, Nauka,
Cnota” wraz z podkładem muzycznym. Adres strony to:

www.sp1chelmno.pl
Od 1 września nasza szkoła ma również swój profil na
Facebooku – wystarczy wpisać „Szkoła Podstawowa nr
Chełmnie”. Jeżeli macie Państwo konto na FB,
zapraszamy do kliknięcia przycisku „Lubię to!”
zamieszczać tam informacje, aktualności i wybrane
szkolnych imprez i uroczystości.
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Będziemy
zdjęcia ze

Jedynka ma swoją duszę,
radości moc, wiele wzruszeń.
Ojczyzna, nauka, cnota,
Dla Polski dobra robota!
Szkoła Podstawowa nr 1
ul. al. 3 Maja 5
86-200 Chełmno
tel. 686 01 13
www.sp1chelmno.pl
sp1chelmno@neostrada.pl
OD REDAKCJI
Od tego roku zmienia się Redaktor Naczelny gazetki, choć nie zmienia się wydawca.
Nadal gazetka wydawana będzie pod patronatem Szkoły Podstawowej nr 1, ale osobą
odpowiedzialną za jej wygląd i zawartość będzie Tomasz ‘teacher’ Jarmołkiewicz,
Nauczyciel języka angielskiego, korzystający z bogatego doświadczenia Pani Michaliny
Murawskiej, która przez kilka ostatnich lat cierpliwie i z poświęceniem składała dla Was
kolejne numery czasopisma, za co Jej serdecznie DZIĘKUJEMY!

Każda zmiana osoby nadzorującej pociąga za sobą nieuchronne zmiany w
funkcjonalności. Przyzwyczaili nas do tego politycy i kierownicy odpowiedzialnych
placówek w Polsce. Nasza szkolna gazetka również zmienia swoje oblicze, mamy nadzieję,
że na lepsze. Zmieniamy przede wszystkim jej format, by zaoszczędzić na papierze – mniej
kartek równa się mniejszej ilości ściętych drzew – bo jak zapewne wiecie, papier pozyskuje
się z celulozy produkowanej dzięki wycince lasów. Lasy to źródło naszego tlenu, który jest
nam niezbędny do życia, dlatego mniej kartek gazetki = zdrowsze powietrze dla nas!
Wspaniale, prawda?!
Nie zmieni się tematyka poruszanych przez nas spraw – nadal przeczytacie o tym, co
dla Szkoły i dla Was ważne: o przeprowadzonych konkursach, o występach, o ważnych
datach… Dodatkowo pojawią się zapowiedzi konkursów i wydarzeń w Szkole.
Chcielibyśmy zamieszczać również zdjęcia z wydarzeń w Szkole, ale ich jakość nie byłaby
najlepsza… Na szczęście mamy rozwiązanie: od tego roku nasza szkolna strona internetowa
www.sp1chelmno.pl zyskuje całkiem nową funkcjonalność. Pojawią się tam nowe
atrakcyjne moduły, na które jednak trzeba będzie poczekać przynajmniej do października.
Pojawi się Strefa Ucznia, zadania dla uczniów mających problemy z nauką i tych, którzy
osiągają wysokie wyniki – a wszystko to nagradzane dodatkowymi ocenami! Warto więc
od czasu do czasu zrezygnować ze wstawiania słitaśnych fotek czy dziwnych linków na
Facebooku, z czatowania na GG czy Skype i wejść na stronę Szkoły i zrobić coś
pożytecznego dla siebie! O szczegółach poinformujemy już w następnym, październikowym
numerze gazetki!
ŻYCZYMY WAM I SOBIE WIELU UDANYCH NUMERÓW GAZETKI!
REDAKCJA

