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ZSS
Człuchów
s.6
hala sportowa
ul.Szkolna 3
budynek
ul.Szkolna 3
budynek
ul.Średnia 4A
ZSS
Człuchów
s.15

działanie
Wiosenna przerwa świąteczna

odpowiedzialny
Dyrektor Szkoły

Konkurs baśniowy
Mistrzostwa powiatu człuchowskiego w piłce
siatkowej dziewcząt
Konkurs ortograficzny klas III

J.Gawin
B.Jarosz, K.Pliszka

Turniej piłki siatkowej chłopców klas VII
i gimnazjum
Dzień Otwarty Szkoły
Dzień Otwarty Szkoły
Mistrzostwa powiatu człuchowskiego w piłce
siatkowej chłopców
Konkurs pięknego czytania uczniów klas II

A.Mielewczyk, J.Kujawa,
D.Pożarycka-Kałagaty
M.Dowksza
Dyrektor Szkoły,
nauczyciele
Dyrektor Szkoły,
nauczyciele
M.Dowksza

D.Gibczyńska, M.Pupel,
M.Świercz
s.18
Spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Dyrektor Szkoły
budynek
dotyczące robotyki z przedstawicielem Moje
ul.Średnia 4A Bambino
budynek
Spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej wicedyrektor T.Budnick
ul.Średnia 4A z przedstawicielem WSiP-u
budynek
Spotkanie nauczycieli WOS, edb, geografii,
wicedyrektor T.Budnick
ul.Średnia 4A biologii z przedstawicielem WSiP-u
budynek
Konkurs wiedzy o teatrze i filmie dla klas VII
A.Wyrowiński, D.Rudnicki,
ul.Szkolna 3 i gimnazjum
A.Woronkiewicz-Meyer

12.04.2018 r.

s.67,69,71,72

12.04.2018 r.

10.00
11.00
17.00

13.04.2018 r.

1 lekcja

s.67,69,71

14.04.2018 r.

10.00

Gdańsk

16.04.2018 r.
17.04.2018 r.

s.66

Gdynia
14.00

18-20.04.
2018 r.
19.04.2018 r.
20.04.2018 r.

10.00
w czasie
lekcji

21.04.2018 r.
21.04.2018 r.

10.00

23.04.2018 r.

14.30

23 - 27.04.
2018 r.
24.04.2018 r.

14.00

25 i 27.04.
2018 r.

15.00

Konkurs j. angielskiego Memory Master
dla klas IV-VI
Posiedzenie prezydium Rady Rodziców
Konkurs „Tajemnice Przyrody” dla klas IV-VI,
drugi etap szkolny
Finał konkursu „Matematyka i Przyroda” dla
klas V
Mistrzostwa Województwa w drużynowych
biegach przełajowych
Konkurs znajomości legend dla klas V

budynek
ul.Średnia 4A
budynek
Zewnętrzny egzamin gimnazjalny klas III
ul.Szkolna 3
MDK
Spektakl profilaktyczny „Magiczny kapelusz”
budynek
Dzień Ziemi
ul.Średnia 4A
- koncert muzyczny
- atomowi naukowcy
Chojnice
Diecezjalny Konkurs Biblijny – etap finałowy
Warszawa
Wyjazd na Comic Con
klas II i III gimnazjalnych
budynek
Konkurs wiedzy o muzyce dla klas VII
ul.Szkolna 3
Biało-czerwona dekoracja w klasach
i na korytarzach szkolnych
s.6
Konkurs matematyczny klas III
boisko SP-1
Czwartki Lekkoatletyczne
ul.Średnia 4A

D.Wielandt
Dyrektor Szkoły,
wicedyrektorzy S.Marasz,
T.Budnick
M.Dyl, M.Opar, K.Lichucki
L.Winnicka-Błoch
B.Bodziak
A.Woronkiewicz-Meyer,
A.Juszczak
wicedyrektor E.Maćkowska
B.Kubiak -Jażdżewska
Dyrektor Szkoły,
wicedyrektor T.Budnick
R.Kozłowski, s.Kornela
S.Marasz,
K.Pliszka
J.Młodożeniec
Samorząd Uczniowski,
opiekunowie sal lekcyjnych
D.Tylingo, J.Kujawa,
V.Ryngwelska
B.Bodziak

25.04.2018 r.

14.00

budynek
ul.Szkolna 3

Konkurs historyczny „Konstytucja 3 Maja”
dla klas VII i gimnazjum

K.Kordykiewicz, A.Kamiński,
D.Rudnicki

26.04.2018 r.

14.00
10.00

27.04.2018 r.

10.30
10.45

„Majowe święta” – konkurs historyczny
dla klas IV-VI
Światowy Dzień Zdrowia – Międzyszkolny
Turniej dla gimnazjalistów
Wspólna przerwa śniadaniowa „Jak
przygotować piknikowe śniadanie?”
Spektakl „Januszek idzie na dyskotekę”
dla klas V,VI, VII
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

A.Juszczak, K.Dębska

27.04.2018 r.

budynek
ul.Średnia 4A
ZSS
Człuchów

27.04.2018 r.
30.04 – 4.05.
2018 r.

MDK

Załączniki:
-

REGULAMINY KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH NA STRONIE www.kuratorium.gda.pl
Regulamin konkursu matematycznego dla klas III
Regulamin konkursu ortograficznego dla klas III
Regulamin konkursu baśniowego dla klas IV
Regulamin konkursu historycznego dla klas VII i gimnazjum
Regulamin konkursu wiedzy o teatrze i filmie
Regulamin konkursu „Piękne są polskie legendy”

M.Bauch
wszyscy nauczyciele
dotyczy klas V,VI,VII
Dyrektor Szkoły

REGULAMIN KONKURSU MATEMATYCZNEGO KLAS TRZECICH
Organizatorzy: Danuta Tylingo, Violetta Ryngwelska, Joanna Kujawa
Uczestnicy: uczniowie klas trzecich
Termin i miejsce: 24. 04. 2018r. , godz. 14.00, sala nr 6
Cele konkursu:
1. Promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki.
2. Stworzenie uczniom uzdolnionym matematycznie możliwości
i okazji wykazania się wiedzą i umiejętnościami.
3. Rozwijanie u uczniów pożądanych cech osobowości:
- wdrażanie do dokładności, samodzielności, systematyczności
i wytrwałości w działaniu,
- rozbudzanie tendencji do stałego zwiększania zasobu wiedzy,
- doskonalenie umiejętności logicznego rozumowania,
- wdrażanie do właściwego zachowania w sytuacjach nietypowych,
- rozbudzanie pozytywnej ambicji.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich szkoły
podstawowej.
2. Każdą klasę reprezentuje 3 uczniów.
3. Uczniowie wytypowani są przez wychowawcę klasy.
4. Przed rozpoczęciem konkursu uczestnicy losują numer stolika,
przy którym będą rozwiązywać zadania.
5. Uczniowie rozwiązują zadania indywidualnie.
6. Na wykonanie wszystkich zadań uczestnicy konkursu mają 60 minut.
7. Zestaw zadań jest zróżnicowany pod względem stopnia trudności.
8. Ogłoszenie wyników nastąpi 25. 04. 2018r. na idzienniku.
9. Nagrody rzeczowe będą ufundowane z funduszy Rady Rodziców.

REGULAMIN KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO KLAS TRZECICH
Organizatorzy: Danuta Pożarycka – Kałagaty, Anna Mielewczyk, Joanna Kujawa
Uczestnicy: uczniowie klas trzecich
Termin i miejsce: 10. 04. 2018r. , godz. 13.30, sala nr 6
Cele konkursu:
1. Utrwalenie zasad ortograficznych.
2. Doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych.
3. Wyrabianie nawyku poprawnego pisania.
4. Wyrabianie czujności ortograficznej.
5. Wytworzenie motywacji do nauki ortografii.
Organizacja konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas III.
2. Każdą klasę może reprezentować 3 uczniów.
3. Uczniowie wytypowani są przez wychowawcę klasy.
4. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 dyktando z różnym materiałem ortograficznym,
 test ortograficzny.
5. Uczestników konkursu obowiązuje zakres materiału nauczania ortografii i interpunkcji dla klas 1-3.
6. Uczniowie piszą długopisem, nie wolno używać korektora.
7. Wyniki konkursu zostaną podane 11 .04. 2018r. na idzienniku.

Konkurs baśniowy klasy 4 w Szkole Podstawowej nr1 w Człuchowie
Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zamiłowania do czytania wśród uczniów klas 4-6.
2. Wspieranie uzdolnień.
3. Propagowanie poezji twórców literatury dziecięcej i młodzieżowej.
4. Szerzenie kultury słowa poetyckiego.
5. Rozwijanie kreatywności.
Wymagania konkursowe
6. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń klas czwartych SP1 w Człuchowie.
7. Uczniowie przystępujący do konkursu mogą wybrać jedno z trzech zadań dotyczących baśni:
a) album dotyczący życia twórczości wybranego baśniopisarza (J.W. Grimmowie, H.Ch. Andersen, Ch. Perrault) – album może być
wykonany dowolną techniką, uczniowie mają wykazać się kreatywnością, ciekawym pomysłem i starannością;
b) plakat dotyczący dowolnej baśni J.W. Grimmów, H. Ch. Andresena lub Ch. Parrault- plakat ma być wykonany wykonany dowolną
techniką, ma ilustrować wybraną baśń, uczniowie mają wykazać się kreatywnością, ciekawym pomysłem i starannym
wykonaniem;
c) lapbook dotyczący dowolnej baśni J.W. Grimmów, H. Ch. Andresena lub Ch. Parrault – projekt ma być wykonany dowolną
techniką, ma nawiązywać do tematyki wybranej baśni, uczniowie mają wykazać się kreatywnością, ciekawym pomysłem i
starannym wykonaniem.
8. Uczniowie mogą wykonywać prace samodzielnie lub w zespołach (jednak nie większych, niż 3 osoby). Wybór grup nadzoruje nauczyciel
polonista
9. Każdy uczeń może wybrać tylko jedno z trzech zadań.
10. Prace (podpisane: imię, nazwisko, klasa) należy przekazać nauczycielowi poloniście do 27 marca 2018 roku.
11. Przekazanie prac jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na prezentację ich na wystawie.
12. Komisja konkursowa w składzie: Jarosława Gawin, Anna Rudnicka, Olga Łącka do 6 kwietnia 2018 roku wyłoni zwycięzców.

REGULAMIN KONKURSU HISTORYCZNEGO „KONSTYTUCJA 3 MAJA”
(dla uczniów klas VII i II i III gimnazjum)
ORGANIZATORZY :
Nauczyciele historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie.
Katarzyna Kordykiewicz, Arkadiusz Kamiński, Dariusz Rudnicki
CELE KONKURSU:
1. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży.
2. Propagowanie wiedzy na temat roli i znaczenia Konstytucji 3 Maja.
3. Kształcenie umiejętności oceny i rozumienia wydarzeń historycznych.
4. Doskonalenie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów i atrakcyjnego przedstawiania swojego stanowiska.
KONKURS WIEDZY O KONSTYTUCJI 3 MAJA obejmuje treści:
-obrady Sejmu Wielkiego 1788-1792 (stronnictwa, politycy, reformy)
-wojna polsko-rosyjska 1792 rok (przyczyny i skutki, w tym II rozbiór Polski)
- tekst Konstytucji 3 Maja 1791 r. ( zwrócić należy uwagę na ustrój państwa, podział władzy i przydział zadań, itp.)
ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII, II i III gimnazjum.
2. Chętni uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do 15.04 2018 r. do swoich nauczycieli historii p.K. Kordykiewicz, A. Kamiński,
p.D. Rudnicki
3. Uczestnik pisze test wiedzy w swojej kategorii, w dniu 25 kwietnia 2018 roku, w pracowni historycznej.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Konkurs będzie realizowany w trzech kategoriach ( klasy VII, II i III gimnazjum).
Nagrodzone będą trzy najlepsze prace w każdej kategorii.
Literatura:
Podręcznik „Śladami przeszłości” kl.3 St. Roszak, A. Łaszkiewicz
J. Łojek: Geneza i obalenie Konstytucji 3 Maja. Polityka zagraniczna Rzeczpospolitej 1787-1792. Lublin 1986.
E. Rostworowski: Ostatni król Rzeczpospolitej. Geneza i upadek Konstytucji 3 Maja. Warszawa 1966.
ZAPRASZAMY DO AKTYWNEGO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!!!!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O TEATRZE I FILMIE

Organizatorzy: Adam Wyrowiński, Dariusz Rudnicki, Agnieszka Woronkiewicz-Meyer
Uczestnicy: uczniowie klas VII oraz II i III gimnazjum
Termin:12 kwietnia o 14:30
Miejsce: sala 71, 72
Cele konkursu:
1 Zachęcanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy na temat historii i współczesności sztuki filmowej i teatralnej.
2. Propagowanie wśród młodzieży dbałości o poprawną polszczyznę.
3. Rozpowszechnianie wiedzy polonistycznej i historycznej z zakresu teatru i filmu oraz inspirowanie i dalszy rozwój
zainteresowań kulturą i tradycją śródziemnomorską.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów kl. VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum i będzie przeprowadzony
w formie testu wiedzowego.
2. Nauczyciele języka polskiego wyłaniają w poszczególnych klasach po dwóch zainteresowanych teatrem i filmem
dobrze zorientowanych w tych dziedzinach uczniów, którzy będą reprezentowali klasę w szkolnym konkursie.
3. Nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych uczestników konkursu są fundowane z funduszy Rady Rodziców.
ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
Uczniowie

biorący

udział

w

konkursie

powinni

wykazać

się

znajomością

materiału

programowego

i ponadprogramowego z dziedziny historii i współczesności teatru i filmu, m.in.: pojęć i terminów, ważniejszych dzieł
i wydarzeń, imion i nazwisk twórców dzieł filmowych i sztuk teatralnych oraz aktorów i ich kreacji.
Sporządził: Adam Wyrowiński – nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie konkursu.

Regulamin szkolnego konkursu "Piękne są polskie legendy"
1. Cele

konkursu:
1) rozwijanie wśród uczniów zainteresowania kulturą polską i polskimi legendami,
2) popularyzowanie wiedzy o legendach,
3) wdrażanie uczniów do samokształcenia i rozwijania zainteresowań językiem ojczystym,
4) stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji.
2. Organizacja i przebieg konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas V. Każda klasa V wraz z nauczycielem języka polskiego wyłania trzech
reprezentantów - uczestników konkursu. W razie wątpliwości decydujący głos ma nauczyciel języka polskiego.
Każdy uczestnik konkursu indywidualnie rozwiązuje zadania, np. zadania wielokrotnego wyboru oraz na dobieranie, typu
prawda-fałsz, z luką i krótkiej odpowiedzi, rozpoznawanie tytułu legendy na podstawie krótkiego fragmentu lub jej
bohatera, rysuje rebusy i układa rymowanki na temat wybranego utworu, rozpoznaje frazeologizmy oraz przysłowia
związane z legendami.
Czas trwania konkursu – 45 min.
Konkurs ma tylko etap szkolny.
3. Zakres wiedzy i umiejętności:
Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje treści podstawy programowej historii i języka polskiego.
Zakres materiału:
"O Lechu i białym orle" (lub 'O Lechu, Czechu i Rusie"),
"O Popielu, którego myszy zjadły",
"Piast Kołodziej",
"Wars i Sawa",
"Zlota kaczka",
"O Kraku, smoku wawelskim i o królewnie Wandzie",
"O hejnale mariackim",
 "Wiano świętej Kingi",
"Toruńskie pierniki",
"Lwy z gdańskiego ratusza",

"Bazyliszek",
"Legenda o pochodzeniu bursztynu",
"Figiel Boruty",
"O śpiących rycerzach w Tatrach",
 legendy człuchowskie: "Zatopione dzwony", "Zlota kolebka", "O szewczyku i pięknej starościance".
4. Laureatami konkursu zostaną uczniowie, którzy zdobędą największą liczbę punktów.
5. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczone będą najlepszym uczestnikom konkursu.
6. Organizatorzy: Agnieszka Woronkiewicz – Meyer, Anna Juszczak.
7. Termin: 17 kwietnia godz. 14:30 sala nr 34.

