Harmonogram działań w lutym – marcu 2018 r.
data
godzina
5-9.02.2018 r. 9.0013.00

13.02.2018 r.

17.0019.30
17.00

13.02.2018 r.
14.02.2018 r.
15.02.2018 r.
21-22.02.2018 r. od 8.00
21.02.2018 r.
21.02.2018 r.

14.30
17.00

22.02.2018 r. 15.30

hol szkoły

Dyskoteka Walentynkowa klas IV-VI

odpowiedzialny
Dyrektor Szkoły,
K.Dębska, J.Gawin,
J.Kamińska, A.Rojek,
J.Szyszka, M.Dowksza
Samorząd Uczniowski

sala gimnast.

Mistrzostwa klas VI chłopców w koszykówkę
Poczta Walentynkowa klas I-VI
Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
Fotograf w szkole

Z.Cyzman
M.Opar
W.Puszcz
Dyrektor Szkoły

Mistrz rachunku klas IV
Zebranie Rady Pedagogicznej

A.Baprawska
Dyrektor Szkoły

„Człuchów moje miasto” - konkurs plastyczny
klas I-III
Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla klas III
gimnazjum
Fotograf w szkole

M.Świercz

Spotkanie uczniów klas I z panią policjantką

pedagog
B.Kubiak-Jażdżewska

Zimowisko

Gdańsk
budynek
ul.Średnia4A
s.22,23
stołówka
szkolna
s.6,7,10

22.02.2018 r.
23.02.2018 r. od 8.00
23.02.2018 r. w czasie
lekcji

działanie

miejsce

budynek
ul. Szkolna 3

A.Zawadzińska
Dyrektor Szkoły

27.02.2018 r. 9.50
kl.I-III
10.50
kl.IV-VI
27.02.2018 r. 13.00

27.02.2018 r.
28.02.2018 r. 10.30 –
10.45
1.03.2018 r.
1.03.2018 r. 14.30

1.03.2018 r.
2.03.2018 r.

3.03.2018 r.
/sobota/

17.00
9.0010.30
12.0013.30
10.00 –
12.00

5.03.2018 r.

9.00

2.03.2018 r.

6.03.2018 r.

MDK

Koncert muzyczny „Wirtuoz”

wicedyrektor T.Budnick

Rynek Miasta Rozpoczęcie obchodów 100-lecia niepodległości Dyrektor Szkoły,
w Człuchowie.
Samorząd Uczniowski /po 10
uczniów SP i Gimnazjum/
Chojnice
Diecezjalny Konkurs Wiedzy Biblijnej
R.Kozłowski, s.K.Gonciarz
Zaczytana przerwa – poznajemy legendy
wicedyrektor T.Budnick,
o Człuchowie
wszyscy nauczyciele
Konkurs Ekologiczny
M.Opar
Mistrz pędzla – konkurs plastyczny dla klas I-III J.Hapka, A.Mielewczyk,
D.Tylingo, J.Kujawa,
D.Kaczmarska
s.66
Spotkanie prezydium Rady Rodziców
Dyrektor Szkoły
MDK
Zajęcia z plastyki z p.H.Kiedrowską
S.Myszka /2 klasy VI/
MDK

Zajęcia z plastyki z p.H.Kiedrowską

J.Młodożeniec /2 klasy VII/

budynek
ul.Średnia4A

Dyrektor Szkoły,
wszyscy nauczyciele

budynek
ul. Szkolna 3

Dzień Otwartej Szkoły dla rodziców przyszłych
pierwszoklasistów „Spotkanie przyjaciół
Zielonego Lasu”
Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy –
uroczystość patrona Gimnazjum

budynek
ul. Szkolna 3

Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy –
konkurs historyczny

wicedyrektor S.Marasz,
wszyscy nauczyciele
Gimnazjum, Samorząd
Uczniowski
D.Rudnicki, A.Kamiński,
K.Kordykiewicz

5-7.03.2018 r.

7.03.2018 r.

budynek
ul. Szkolna 3

14.30

8.03.2018 r.
8.03.02018 r.
8.03.2018 r.

14.30

9.03.2018 r.

13.30

12.03.2018 r. 8.40
12.03.2018 r. 11.40
12.03.2018 r. 14.30

s.31

hala sport.
gimnazjum
budynek
ul. Szkolna 3
s.9
MDK
MDK
budynek
ul. Szkolna 3

16.03.2018 r.

Dyrektor Szkoły,
ks.G.Formela

Konkurs recytatorski – klasy VII i gimnazjum

A.Rudnicka,A.Zawadzińska

Wojewódzki Konkurs recytatorski klas I-III –
etap szkolny
Szewczyk Dratewka
Talent show
Konkurs ortograficzny klas VII i gimnazjum

B.Kasperowicz

Dzień Liczby 

14.03.2018 r. w czasie
lekcji
14.03.2018 r. 14.30
15.03.2018 r.
16.03.2018 r. 9.30

Rekolekcje Wielkopostne dla klas VII SP-1
i Gimnazjum / w czasie zajęć lekcyjnych/
- poniedziałek – 5.03.2018 r.
– 3,4 lekcja – klasy III gimnazjum,
- 5,6 lekcja – klasy VII i klasy II gimnazjum
- wtorek-środa – 6-7.03.2018 r.
- 2,3 lekcja – klasy III gimnazjum,
- 4,5 lekcja – klasy VII i klasy II gimnazjum
Wojewódzki Konkurs recytatorski klas IV-VI –
etap szkolny
„Dziewczyny – dziewczynom w Dniu Kobiet”
„Zumba”

Konkurs ortograficzny klas IV-VI
Kangur 2018
MDK

Wojewódzki Konkurs recytatorski - etap
środowiskowy
Dzień Irlandzki

O.Łącka, J.Gawin
Samorząd Uczniowski
G.Polak, M.Autuchiewicz

V.Ryngwelska – klasa 2a
M.Dyl – klasa 4b
A.Wyrowiński, K.Dębska,
A.Rudnicka,A.Zawadzińska
G.Jażdżewska, S.Stanke
K.Dębska, A.Juszczak
Z.Suchacki, G.Jażdżewska,
M.Pupel
O.Łącka, B.Kasperowicz
K.Andrzejewska, K.Kęska

16.03.2018 r. 10.00
19-21.03.
2018 r.
21.03.2018 r. 9.50
21.03.2018 r.
20.03.2018 r. 8.30 –
10.30
22.03.2018 r.
22.03.2018 r. 14.30

Urząd Gminy Młodzież zapobiega pożarom
Człuchów
Rekolekcje Wielkopostne dla klas 0-VI /według
planu w kościołach parafialnych/
Żywa lekcja historii w Gimnazjum
budynek
Powitanie Wiosny
ul. Szkolna 3
stołówka
Szkolenie dotyczące przemocy dla nauczycieli
szkolna
pracujących w budynku ul. Średniej 4A
Powitanie Wiosny w szkole
Zabawy językiem polskim

23.03.2018 r. 15.00

Dbamy o poprawność językową – dla klas VII
i gimnazjum
Konkurs „Matematyka i Przyroda” dla klas V

27.03.2018 r. 14.30

Konkurs mitologiczny dla klas V

27.03.2018 r. 14.30
29.03. – 3.04.
2018 r.
marzec 2018

Konkurs wiedzy o baśniach
Wiosenna przerwa świąteczna

22.03.2018 r. 14.30

marzec 2018

Pogadanki na temat tradycji Świąt
Wielkanocnych
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej dla dzieci i
młodzieży w parafii św. Jakuba Ap. i św. Judy
Tadeusza

S.Myszka
Dyrektor Szkoły
D.Rudnicki
M.Opar, G.Polak,
M.Autuchiewicz,
Dyrektor Szkoły
Samorząd Uczniowski
K.Dębska, A.WoronkiewiczMeyer, A.Rudnicka
A.Wyrowiński, K.Debska,
A.Zawadzińska
L.Winnicka-Błoch,
A.Baprawska, M.Opar
A.Juszczak, O.Łącka,
A.Woronkiewicz-Meyer
J.Gawin, A.Rudnicka,O.Łącka
Dyrektor Szkoły
wszyscy nauczyciele
Ks.G.Formela, s.K.Gonciarz,
R.Kozłowska, R.Kozłowski,
B.Pintos

Załączniki:
-

REGULAMINY KONKURSÓW WOJEWÓDZKICH NA STRONIE www.kuratorium.gda.pl
Regulamin konkursu recytatorskiego dla klas IV-VI
Regulamin konkursu baśniowego dla klas IV
Regulamin konkursu mitologicznego dla klas V
Regulamin konkursu plastycznego „Człuchów moje miasto” dla klas I-III
Regulamin konkursu plastycznego klas I-III – „Symbole Irlandii”

Konkurs recytatorski klasy 4-6 w Szkole Podstawowej nr1 w Człuchowie
Etap szkolny
Termin:7 marca 2018 rok, godzina 14.00, sala 31
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. Radzenie sobie ze stresem.

Wymagania konkursowe
1. W konkursie może wziąć każdy uczeń klasy 4-6. Przy czym jedną klasę może reprezentować nie więcej, niż troje uczestników. W przypadku
większej ilości chętnych, nauczyciel języka polskiego przeprowadza wstępne eliminacje i typuje trzech kandydatów.
2. Każdy uczestnik przygotowuje do recytacji dwa dowolnie wybrane utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki i fragment prozy polskich
autorów dostosowane do wieku.
3. Podczas recytacji niedozwolone jest przesadne gestykulowanie, używanie rekwizytów i przebrań.
4. Długość utworów nie będzie mieć wpływu na ocenę uczestnika.

5. W trakcie etapu szkolnego uczestnik recytuje tylko jeden utwór, drugi jest mu potrzebny do II etapu (etapu rejonowego).
6. Do etapu rejonowego przechodzi 9 zwycięzców etapu szkolnego (chyba, że komisja konkursowa zdecyduje inaczej).
7. Prezentujący się uczeń winien pamiętać o przedstawieniu nazwiska autora i tytułu utworu.
8. Ucznia obowiązuje strój galowy lub strój dopasowany do treści recytowanego utworu.

Kryteria:
1. Dobór tekstu do predyspozycji ucznia.
2. Interpretacja utworu.
3. Intonacja.
4. Dykcja i wyrazistość.
Organizatorki: Olga Łącka, Jarosława Gawin

Konkurs baśniowy klasy 4 w Szkole Podstawowej nr1 w Człuchowie
Etap szkolny
Termin: od 19 lutego 2018 roku do 27 marca 2018 roku

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.
Organizatorki: Olga Łącka, Jarosława Gawin, Anna Rudnicka

Regulamin szkolnego konkursu mitologicznego dla klas V
1. Cele

konkursu:
• rozwijanie wśród uczniów zainteresowania mitologią,
• popularyzowanie wiedzy o mitach,

• wdrażanie uczniów do samokształcenia,
• stworzenie płaszczyzny pozytywnej i twórczej rywalizacji.
2. Konkurs skierowany jest do uczniów klas V.
Każda klasa V wraz z nauczycielem języka polskiego wyłania maksymalnie trzech uczestników konkursu. W razie
wątpliwości decydujący głos ma nauczyciel języka polskiego.
3. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje treści podstawy
programowej historii i języka polskiego.
Zakres materiału:
- teksty mitologiczne z podręcznika,
- powstanie świata wg „Mitologii” J. Parandowskiego,
- atrybuty bogów,
- prace Heraklesa,
- historia Odyseusza,
- mit o Dedalu i Ikarze,
- mit o Demeter i Korze,
- historia Prometeusza (z „Mitologii" J. Parandowskiego),
- łączenie w pary imion greckich bogów i bohaterów,
- zwroty frazeologiczne związane z mitologią grecką,
- wyrazy pochodzenia greckiego z „h”, „ch”.
4. Przebieg konkursu. Konkurs trwa 45 minut. Każdy uczestnik konkursu indywidualnie rozwiązuje test złożony z zadań
wielokrotnego wyboru oraz zadań na dobieranie, typu prawda-fałsz, z luką i krótkiej odpowiedzi.
5. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni spośród uczestników, którzy zdobędą
największą liczbę punktów.
6. Nagrody rzeczowe oraz dyplomy wręczone będą najlepszym uczestnikom konkursu.
7. Organizatorzy: Anna Juszczak, Agnieszka Woronkiewicz – Meyer, Olga Łącka.
8. Termin: 27 marca godz. 14:30 sala 35 lub 34.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „CZŁUCHÓW MOJE MIASTO”

Organizatorzy:
Danuta Kaczmarska , Joanna Kujawa, Marzena Pupel, Jolanta Szybajło, Mariola Świercz
Uczestnicy: uczniowie klas I, II, III plastycznych.
Termin: 22. 02. 2018, godz. 15.30
Miejsce: sala nr 6, 7, 10
Cele konkursu:
 uwrażliwianie na piękno naszego miasta,
 zwrócenie uwagi dziecka na ważne i cenne historycznie miejsca w mieście,
 rozwijanie uzdolnień plastycznych,
 kształtowanie umiejętności stosowania różnorodnych technik plastycznych.
Przebieg konkursu:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – III.
Każdą klasę może reprezentować 3 uczniów.
Uczniowie wytypowani są przez wychowawcę klasy.
Klasy I wykonają rysunek kredkami na kartce formatu A4.

Klasy II i III będą malować farbami na kartce formatu A3.
Kryterium oceny będą:
 trafność i poprawność ukazania tematu pracy,

 estetyka, oryginalność i pomysłowość wykonania.
Ogłoszenie wyników nastąpi 23. 02. 2018r.
Nagrody rzeczowe będą fundowane z funduszy Rady Rodziców.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD TYTUŁEM „ SYMBOLE
IRLANDII”
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów z klas I-III Szkoły Podstawowej.
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z historią, kulturą, obyczajami i zabytkami Irlandii.
Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną w dowolnej technice i formacie związaną tematycznie z
tytułem konkursu.
Gotowe prace proszę składać w terminie do 14.03.2018r. do pani Katarzyny Andrzejewskiej.
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 16.03.2018r. podczas obchodów Dnia Irlandzkiego.

