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Wracamy do szkoły pełni zapału - i oby to nie był
słomiany zapał, z energią - obyśmy ją wykorzystali
właściwie, z głowami pełnymi pomysłów - oby okazały
się konstruktywne, z marzeniami, które chcemy
zrealizować i ambicjami, na które, mamy nadzieję,
wystarczy nam sił...
Takie mamy plany - koniec roku szkolnego pokaże
rezultaty...

    GARŚĆ WSPOMNIEŃ ZE SZKOLNEJ ŁAWY
                                     UBIEGŁOROCZNYCH ABSOLWENTÓW NASZEJ SZKOŁY

21.03.2014r. w szkole odbył się dzień wiosny. Każda klasa miała przebrać się na jeden
kolor. My mieliśmy róż i czerwień, a najśmieszniejsze było to, że ktoś musiał przebrać się
za panią wiosnę i wybraliśmy Tomka, który założył sukienkę oraz perukę – widok był
imponujący i niezwykły, ale wiosna to radosna pora roku, więc chyba o to chodziło…
To był bardzo śmieszny dzień.
20.09.2012r. mieliśmy dzień sprzątania śmieci, chodziliśmy po boisku i zbieraliśmy to , co
inni pozostawili nie tam, gdzie powinni.  Najśmieszniejsze było to, że Tomek znalazł niewielki
krzaczek z kwiatami. Zerwałyśmy kilka kwiatów i wczepiłyśmy je sobie we włosy.
Odeszliśmy dalej, a nasz kolega wyrwał cały krzak z ziemią i dał go nauczycielce. Zdziwiła
się, ale przyjęła ten niecodzienny podarunek.
22.10.2011r. - tego dnia mieliśmy otrzęsiny. Najpierw starsze klasy przygotowały dla nas
zadanie polegające na  zjedzeniu cytryny – choć dzielnie próbowaliśmy mu sprostać, nie do
końca się udało.  Kolejne zadania, takie jak znalezienie cukierka w kupce mąki, ale tylko z
użyciem twarzy albo przejście slalomem pomiędzy płotkami z zasłoniętymi oczyma,
odpowiedzi na pytania czy picie soku z grejpfruta – były już prostsze. Nie da się ukryć, że to
był męczący dzień, ale na pewno na długo zagości w naszej pamięci…

       MYŚLAMI WSTECZ, CZYLI KILKA REFLEKSJI GIMNAZJALISTY

Tak niedawno, bo trzy miesiące wstecz jeszcze uczniowie szkoły podstawowej, a już
teraz gimnazjaliści. Nowy etap na drodze życia, nowi koledzy, nowe przyjaźnie, nowi
nauczyciele, ale też garść wspomnień pozostawionych w murach szkoły 
w Chełmcach. Oto jak absolwenci naszej szkoły wspominają lata spędzone 
w podstawówce.

Jeszcze razem...

Drodzy Uczniowie,
pierwsza edycja turnieju o tytuł Superklasy  już za nami,
ale rozpoczął się nowy rok szkolny i przed nami kolejne
wyzwania. Zachęcamy Wszystkich do aktywnego
udziału 
w całorocznych zmaganiach konkursowych i do
rywalizacji, jednak pamiętajcie: nie wygrana jest
najważniejsza, tylko frajda związana z kolejnymi
etapami turnieju, dobra zabawa w trakcie pracy w
zespołach klasowych, doskonalenie umiejętności pracy
w grupie. Pierwsza konkurencja październikowa "A za
oknem jesień..." polega na przygotowaniu dowolną
techniką pejzażu jesiennego na kartce formatu A3 z
wykorzystaniem darów jesieni - żołędzi, kasztanów,
kwiatów, liści... Wszelkie wątpliwości i pytania kierujcie
do opiekuna turnieju, p. Weroniki Dordzik.
Życzymy Wszystkim powodzenia i wytrwałości ... aż do
czerwca 2015r.
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    36 lat minęło...

25. czerwca 2014r. społeczność naszej szkoły pożegnała panią
Danutę Miklas, która po 36. latach pracy w Szkole Podstawowej w
Chełmcach odeszła na zasłużoną emeryturę.
Pani Danka uczyła głównie w klasach I-III, przygotowując swoich
wychowanków do dalszego etapu nauczania. Wraz ze swoimi
uczniami odnosiła liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych  z
języka polskiego i matematyki oraz w konkursach artystycznych.
Uczniowie klasy III przygotowali program artystyczny poświęcony
swojej wychowawczyni. Delegacje wszystkich klas złożyły życzenia i
wręczyły kwiaty. Panią Dankę żegnali także rodzice wychowanków.
Na koniec uroczystości zrobiono wspólne zdjęcie, które będzie
piękną pożegnalną pamiątką. Uczniowie klasy trzeciej i szóstej
żegnali swoją Panią ze łzami w oczach.
W ostatnim dniu roku szkolnego pani Danusia żegnała się ze
współpracownikami, którzy z tej okazji przygotowali dla swojej
koleżanki artystyczną niespodziankę. Były podziękowania za
wspólnie spędzone chwile, za uśmiech, którego  pani Danka nikomu
nie żałowała oraz życzenia, kwiaty i żal, że po tylu latach wspólnej
pracy trzeba się rozstać.

Wróżbita i pani Danka ;)

EUROPEJSKI DZIEŃ
JĘZYKÓW OBCYCH
Rada Europy ogłosiła dzień 26 września
Europejskim Dniem Języków Obcych. Celem
tej inicjatywy jest ukazanie różnorodności 
językowo-kulturowej naszego kontynentu oraz
wspieranie nauki języków obcych. EDJO
obchodziliśmy również w naszej szkole. Z tej
okazji przygotowaliśmy program artystyczny.
Chcąc pokazać, jak trudno jest podróżować po
świecie nie znając języków, uczniowie
przedstawili scenki: w parku, ubieganie się o
pracę oraz rozmowę dwóch polskich turystów
próbujących odnaleźć się w Londynie. 

Oprócz tego
uczniowie
przedstawili
również wiele
wierszyków oraz
rymowanek w
różnych językach.
Uroczystość
przygotowała p.
Monika Zawadzka. 

Mamy nadzieję, że
przygotowane
scenki pomogły
odpowiedzieć
 na pytanie: Czy
język angielski jest
językiem
międzynarodowej
komunikacji? 
Spotkanie
zakończyło
rozstrzygnięcie
konkursu na
najładniej
wykonaną flagę.

Po angielsku

Dla Pani Danusi
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Uroczysty apel

Wizyta ratowników medycznych w naszej szkole
     Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
     Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
     Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
     wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.
30 września br. z wizytą do naszej szkoły przybyli ratownicy medyczni SP ZOZ w Radziejowie.
Wśród przybyłych gości była również absolwentka naszej szkoły – p. Iwona Kusz. Jestem
szczęśliwa, że mogłam tu znów przybyć, bardzo dziękuję za zaproszenie – mówiła p. Iwona .
Ratownicy zaprezentowali sposób prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, pozycję
boczną ustaloną, przypomnieli telefony alarmowe i … obowiązek udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym. Uczniowie chętnie wykonywali różne ćwiczenia praktyczne i … otrzymywali
nagrody.
Ratownikom medycznym dziękujemy i życzymy, aby każda akcja zakończyła się sukcesem!

My z niego wszyscy

29.września społeczność Szkoły Podstawowej
im. Armii Krajowej w Chełmcach uczciła 75.
rocznicę utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego. Odbył się z tej okazji uroczysty
apel przed tablicą pamiątkową  poświęconą
patronowi szkoły. Uczniowie odśpiewali hymn
państwowy i Hymn Armii Krajowej, wysłuchali
wspomnień byłych żołnierzy AK, pana Alfonsa
Sitka i pana Jana Skowrona, uwiecznionych
przez koleżanki, które przeprowadziły
wywiady podczas wizyty całej społeczności
szkolnej 
w domach bohaterów, z okazji Dni Patrona.
Delegacje wszystkich klas zapaliły znicze pod
tablicą pamiątkową, przy której wartę pełnił
poczet sztandarowy szkoły. Uroczystość
przygotował Samorząd Uczniowski pod
opieką nauczycielki, p. Emilii Lewandowskiej.

Pokazy ratowników

Aby zgłębić naszą wiedzę na temat II wojny
światowej, udaliśmy się z wizytą do
mieszkańców Chełmc, trzech bohaterów
Armii Krajowej. Podczas tych wizyt udało
nam się chwilę porozmawiać z panem
Skowronem, panem Sitkiem i z panem
Mielcarkiem. Oto wspomnienia, które udało
nam się zanotować:

Pan Skowron: W 1940 roku wywieźli nas z
Chełmc do lubelskiego. Mieszkaliśmy tam
przez całą wojnę. Niemcy bali się
partyzantów, dlatego wycinali drzewa rosnące
przy drogach. Likwidowali również linie
telefoniczne i wysadzali pociągi. Wkrótce
przyszedł rozkaz, by iść na Warszawę, ale
idąc pieszo, nie zdążyliśmy wziąć udziału w
powstaniu. Przeszkodzili nam w tym Rosjanie,
którzy okrążyli nas i strzelali z automatów.
Dostaliśmy kolejne polecenie by z nimi nie
rozmawiać, a jak się okazało, że w wiosce, do
której dotarliśmy, są zabici, dowództwo kazało
nam się rozdzielić.

Pan Sitek: Gdy powstała Armia Krajowa,
zaciągali się młodzi ludzie, więc ja również.
Całą wojnę spędziłem w lubelskim. Po wojnie
aresztowali mnie. To było straszne. Byłem
bity, zadawali pytania, na które nie znałem
odpowiedzi. W końcu mnie postrzelili. Poniżyli
mnie, myjąc czarną szmatą. Powtarzali to dwa
razy, aż wreszcie wywieźli mnie samochodem
i wyrzucili w zarośla. Życie zawdzięczam
człowiekowi, który mnie znalazł, ukrył w
stodole i sprowadził doktora.
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SZKOLNE WIEŚCI RÓŻNEJ TREŚCI...

Nasza szkoła zgłosiła swój udział w
ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez MEN
wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji:
„Ćwiczyć każdy może”, aby aktywnie
uczestniczyć w trwającym  Roku Szkoły w
Ruchu. Staramy się co roku promować
aktywne formy spędzania wolnego czasu.
Szkolnym koordynatorem akcji została pani
Joanna Polanek, nauczyciel wychowania
fizycznego. Przystępując do zadań z programu
„Ćwiczyć każdy może”,  wybraliśmy
następujące obszary:ruch w szkole w ramach
zajęć edukacyjnych podczas wychowania
fizycznego oraz pozalekcyjnych zajęć
sportowych i ruch poza szkołą, obejmujący
aktywność w gronie rodziny.
W ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych
uczniowie kształtują wytrzymałość biegową,
wykonują ćwiczenia kształtujące sprawność
ogólną. Świadomość zdrowej rekreacji z
pokonywaniem naturalnych przeszkód
pozwoliła nam ugruntować zabawa biegowa po
pobliskim lesie. Zajęcia w terenie nauczyły nas
orientacji w terenie i ukształtowały wiele
nawyków przydatnych w życiu.Podczas
zabawy biegowej doskonaliliśmy różnorodne
formy ruchu związane z poruszaniem się i
pokonywaniem przeszkód terenowych.Dzięki
zajęciom tanecznym uczniowie w rytm muzyki
doskonalą swoją formę ruchową, a przede
wszystkim miło spędzają czas.

Zabawy w terenie

     Nasza szkoła ... szkołą w ruchu

Udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”

19 września 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Armii
Krajowej w Chełmcach, uzbrojeni w jednorazowe rękawice
ochronne oraz wielkie worki foliowe, wyruszyli na coroczną walkę z
ogromem śmieci. Pilnie przeszukiwali każdy kawałek otoczenia
szkoły, niektórzy zaglądali nawet… pod świerki. Wszyscy dziwili się
postaciom pod jakimi skrywał się wróg. Do rangi niespodzianki
urastało to, co znajdowano w kolejnych minutach trwania walki pod
sztandarem akcji „Sprzątanie Świata”. 
Po pewnym czasie uczestnicy z pełną satysfakcją zawiadomili, 
iż wróg został pokonany i po raz kolejny wygrali ten bój, zdając
sobie jednak sprawę z tego, że ten tryumf nie jest ostateczny. Piękna
pogoda sprawiła, że humor wszystkim dopisywał, a dziewczynki z
klasy piątej przygotowały niespodziankę – koncert piosenki
ekologicznej. Bawiliśmy się doskonale. Ponadto  kolejna kampania
„Sprzątania Świata” była inspiracją do zorganizowania szkolnego
konkursu na plakat o tematyce ekologicznej. Najpiękniejsze „dzieła”
wykonały: Justyna Budkowska (kl. V) oraz Nikola Słomczewska,
Julia Stefańska i Alicja Szczypińska (kl. VI).

Efekty naszej pracy

OPIEKUN ZESPOŁU REDAKCYJNEGO: mgr Weronika Dordzik

JP

UK


