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Powyżej widzicie świąteczny labirynt dla spostrzegawczych, poniżej kolejny kupon w naszej
Filkowej zabawie. Już tylko kwiecień, maj i czerwiec – i po pierwsze wakacje, a po drugie
nagrody za kupony!!! Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Redakcja Filka SP 1 życzą wam
z okazji nadchodzących świąt Wielkiej Nocy przyjmijcie od nas życzenia radosnego,
gwarnego i pełnego rodzinnego ciepła czasu przy rodzinnym stole, na wspólnym spacerze i
wśród bliskich. Wróćcie do nas pełni nowych sił i wiosennej energii.
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marzec

‘Recolligere’ oznacza z języka łacińskiego „zbierać na nowo, powtórnie”. Od tego słowa
powstało polskie ‘rekolekcje’, które w kościele katolickim określa kilkudniowy okres
poświęcony odnowie duchowej poprzez modlitwę i spowiedź. Przyjęło się, że tradycyjnie
rekolekcje w szkołach powszechnych w Polsce odbywają się tuż przed obrzędami Wielkiej
Nocy – według Kościoła katolickiego święta stanowiącego podstawę wiary; męczeństwo,
ukrzyżowanie i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
Dlaczego akurat na wiosnę? Otóż przesilenie wiosenne to idealny moment, by świętować
wielką tajemnicę zmartwychwstania; przyroda budzi się do życia, to, co wydawało się
martwe – odżywa i rozkwita. Od ponad tysiąca lat data Wielkanocy niezmiennie (choć
ruchomo) oscyluje w granicach równonocy marcowej; święto to rozwinęli Żydzi na bazie ich
uroczystości ‘w duchu i prawdzie’. Angielska nazwa Wielkanocy Easter pochodzi od imienia
pogańskiej bogini wiosny Eostre, a niektóre obyczaje praktykowane podczas świąt mają
korzenie w jej kulcie. Istnieją zapożyczenia z pogańskiej tradycji, jak choćby kult jajka jako
symbolu odradzającego się życia, czy zajączka jako symbolu płodności. W istocie nie ma to nic
wspólnego z religijnym przeżywaniem misterium męki i zmartwychwstania; stanowi raczej
barwną, radosną i przynoszącą niemałe dochody otoczkę wokół tego, co przecież dla was,
uczniów jest najfajniejszym w tym wszystkim – wolnego od szkoły i prezentów ‘od zajączka’!
Jakkolwiek by nie podchodzić do Wielkanocy – nic nie stoi na przeszkodzie, by wsłuchać się w
siebie, przeprowadzić mały rachunek sumienia, ot tak zwyczajnie, po ludzku – czy jestem
dobry dla innych? Dla siebie? Czy daję tyle, ile mogę? Czy inni przez mnie płaczą, czy się
śmieją? Zróbmy sobie rekolekcje głęboko w naszych sercach i dzieląc się jajkiem w niedzielny
poranek powiedzmy naszym bliskim szczerze i prosto w oczy: „Dobrze, że jesteś! Kocham Cię!”.
Alleluja i do przodu! Teacher

W dniu 15 III 18 r odbył
się w naszej szkole
konkurs
matematyczny
„Kangur.” W konkursie
tym startowały same „
tęgie głowy”, ponieważ
zadania
zdecydowanie
wykraczały poza wiedzę
szkolną.
Wzięli w nim udział
uczniowie z klas II do VII.
Z klasy drugiej dzieci
rozwiązywały zadania ze
swojej kategorii- „Żaczek”. Naszą szkołę reprezentowała czwórka
uczniów. Następną kategorią był „Maluch”, dla klas trzecich i
czwartych. Niestety, ale z klasy trzeciej nikt nie zgłosił się na konkurs,
a z klasy czwartej pisały 3 osoby. Klasę szóstą reprezentował tylko
jeden uczeń. Chłopiec odpowiadał na zadania z algebry i geometrii o
dosyć dużym stopniu trudności. Jego kategorią był „Benjamin.” W
tym roku udział wzięli również uczniowie z klasy siódmej, którzy
rozwiązywali zadania ze swojej kategorii- „ Kadet”. Naszą szkołę
reprezentowało dwoje
uczniów.
Zadania
konkursowe nie były
łatwe,
wykraczały
poza
materiał
obowiązujący
z
matematyki
na
każdym
poziomie
Może okaże się, że
wśród
naszych
uczniów rośnie jakiś
nowy Einstein.
(opr. Bożena Bagniewska, fot. ZK)

Tydzień rzodkiewki w Ia
Od 19 do 23 marca tydzień rzodkiewki w naszej klasie.
1.Przez cały tydzień wzbogacaliśmy swoje drugie śniadanie o rzodkiewki.
2. Akcentowaliśmy czerwonym i zielonym kolorem ubranie.
3. Przygotowaliśmy w klasie plakat
4. Sialiśmy rzodkiewkę.
6. W domu na dużym arkuszu brystolu malowaliśmy i wycinaliśmy dużą
rzodkiewkę.
7. Podsumowaliśmy tydzień zdrowia - układaliśmy hasło, tańczyliśmy.
(opr. Jolanta Zięba)

2 marca w naszej auli odbył się Koncert Charytatywny Dla Kornelii
Jagodzińskiej, który wsparli również uczniowie naszej szkoły: Patrycja
Seehaber, Daria Tomaszewska, Patrycja Płocińska i Stanisław Coch. Bardzo
dziękujemy, że zawsze można na Was liczyć!

Miłość można wyrażać w różnych językach. Uczniowie SP 1 w Chełmnie pokusili się o wykonanie
słowników obrazkowych w formie plakatów, albumów, ciekawych zdjęć – niewątpliwie nie było to
łatwe zadanie, szczególnie dla tych uczniów, którzy kilka miesięcy temu rozpoczęli naukę tego języka!!!
Ogromnym zaskoczeniem była praca wykonana przez OSKARA BUCZKOWSKIEGO - ucznia klasy VIIB,
który dopiero ROZPOCZĄŁ PRZYGODĘ z tym językiem, a zajął – ACHTUNG, ACHTUNG (tłum. uwaga,
uwaga...) - W KONKURSIE PIERWSZE MIEJSCE – BRAWO OSKAR!!! Drugie miejsce zajęła NINA
MROZEK z kl. IIIA, natomiast III miejsce zajęły dwie osoby z kl. IIB – PATRYCJA BŁASZCZYK i JAKUB
JABŁOŃSKI – TRZY RAZY BRAWO DLA WAS KOCHANI za trud włożony w wykonanie tak ślicznych
słowników, za czas poświęcony na wykonanie takich arcydzieł i za SUPER POMYSŁY. W konkursie
łącznie wzięło udział 23 uczniów – wszyscy stanęli na wysokości zadania i zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności plastycznych i językowych, za co w podziękowaniu otrzymali cząstkowe oceny celujące i
breloczki "serduszka", natomiast zwycięzcy oprócz oceny, dyplomy i upominki - smycze, piękne albumy
"CHEŁMNO MALOWANE", przewodniki : "Chełmno - die Stadt der Verliebten", " Auf den Spuren des
Mittelaters und der Hanse", widokówki, torby i broszurki turystyczne. Nagrody zostały uroczyście
wręczone przez dyrektora szkoły - p. Ewę Nowicką oraz wicedyrektora - p. Agnieszkę Cabaj oraz
organizatora konkursu p. Lucynę Kufel. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
Nagrody dla zwycięzców przekazała P. Elżbieta Pawelec z Biura Promocji Miasta Chełmna - bardzo
dziękujemy za pomoc i wsparcie w zorganizowaniu konkursu walentynkowego w naszej szkole.
Z kolei w konkursie na
najpiękniejszą kartkę walentynkową
z języka angielskiego, miejsca
zdobyli:
I - Oskar Buczkowski, klasa VIIb
II - Dominik Stępień, klasa IIIb G
III - Oliwia Dąbrowska, klasa VIa
Wyróżnienia:
- Daria Tomaszewska, klasa IIc G
- Maks Bartochowski, klasa IIb G
- Sebastian Górecki, klasa IIb G
- Jagoda Szczepanowska, klasa Va
(opr. Lucyna Kufel, Teacher, fot ZK)

Dnia 8 marca 2018 r przeprowadziliśmy w naszej szkole apel poświęcony
kobietom, tym dużym i tym małym. Uczniowie z klas gimnazjalnych III a i
III b przedstawili scenki humorystyczne, dotyczące zachowań kobiet. Trochę
w nich ponarzekali, wytykali ich wady, ale koniec końcem doszli do
wniosku, że bez kobiet byłoby bardzo nudno. Chłopcy zaprezentowali
również
różne typy dziewcząt. Na scenie pojawiła się dziewczyna
„sportsmenka , „kokietka”, „feministka,” ,, zdolna dziewuszka.” Uroczystość
uświetnił pan Zbigniew Komorowski, zaśpiewał skoczną piosenkę „ Miłość
w Zakopanem” oraz „Kamień z napisem love.” W miarę możliwości
publiczność włączała się do śpiewania lub chociaż do klaskania w rytm
muzyki. Występ wspierały również dziewczynki z klasy III a Kasia Coch i
Patrycja Sehaber z kl. II a, które zaśpiewały „ Babę zesłał Bóg”. Natomiast
uczennice z klasy IV a wykonały fajny taniec do piosenki „ Despacito”. Nasz
szkolny fotograf uwieczniał całość, wykonując zdjęcia. Uroczystość
przygotowały panie: J.Osińska, D. Stańczyc i B.Bagniewska ( oraz jak zwykle
rewelacyjna Kasia Coch). (opr. BB)

Aktyw Samorządu Uczniowskiego przy wsparciu pani Izabeli Błaszyk jak
zwykle pomyślał o nas wszystkich i w pierwszym dniu wiosny
zorganizował serię ciekawych wydarzeń, których kulminacją były spotkania
z piosenką. Na trzeciej godzinie lekcyjnej swoje spotkanie z wiosennymi
zagadkami miały klasy I-III, a na 4. i 5. godzinie lekcyjnej starszaki. Śmiechu
i zabawy było co niemiara!!! Gratulujemy fantazji i odwagi!

7 marca br. odbył się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w
Bydgoszczy WIELKI FINAŁ międzyszkolnego konkursu ekologicznego pod hasłem
„EKOLOGIA – MOJA PASJA” - konkurs był skierowany do uczniów szkół
podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko- pomorskiego. Celem
konkursu było zainteresowanie uczniów światem przyrody, wszechobecną ekologią,
wspieranie i rozwijanie uzdolnień,
zainteresowań uczniów w zakresie nauk
przyrodniczych,
kształtowanie
świadomości i postaw proekologicznych
oraz promowanie nauczycieli i szkół
wspierających uczniów uzdolnionych i
kreatywnych.
Konkurs
był
przeprowadzony w dwóch etapach : etap
I – szkolny i etap II – międzyszkolny. Do
drugiego
etapu
z
Chełmna
zakwalifikowały się nasze uczennice :
Nina Mrozek (kl. IIIA gim.) i Oliwia
Pawińska ( kl. IIIB gim.), które spisały się
na medal – NINA MROZEK zajęła II
miejsce, a OLIWIA PAWIŃSKA – VII
miejsce na 44 uczniów z 22 szkół z naszego
województwa. Zakres przedmiotowy konkursu był obszerny. Jest nam BARDZO
MIŁO, że to właśnie „NASZE PEREŁKI” (tj. nasze młode ekolożki) tak pięknie
wypadły w testach i tak cudownie opanowały zagadnienia na poziomie
akademickim z ochrony środowiska. BRAWO DZIEWCZYNY – to dla nauczyciela
biologii ogromny zaszczyt uczyć WAS i przygotowywać do konkursów – przed nami
kolejne już niedługo ekologiczne konkursy, więc jeszcze troszeczkę pracy przed
nami, ale damy radę, jak zawsze - zgodnie z zasadą DLA CHCĄCEGO NIC
TRUDNEGO! (opr. Lucyna Kufel)

7 marca rozdano nagrody w chełmińskim Ratuszu. W konkursie wiedzy o Chełmnie
Maja Uzarska z kl. VII b zdobyła drugie miejsce, kategoria szkoły podstawowe. W
konkursie Mały przewodnik, Patrycja Nalińska z kl. VII b zajęła pierwsze miejsce, a
Stanisław Coch trzecie miejsce: kategoria szkoły podstawowe. Uczniów przygotował
nauczyciel historii, pan Grzegorz Dzikowski. Serdecznie gratulujemy!!!

Dwie fotki z zawodów sportowych. Więcej na www.sp1chelmno.pl

