Kochani nasi Czytelnicy!
Dojechaliście z naszym Filkowym składem do ostatniej tegorocznej stacji.
Poniżej macie kupon nr 10 ORAZ kupon – JOKER, który zastępuje jeden
dowolny kupon ze wszystkich numerów (mogło się zdarzyć, że przegapiliście
lub zagubiliście jedną gazetkę).
Co teraz należy zrobić?
Wszystkie kupony (od 1-10, lub JOKER i 9 pozostałych kuponów) przyklejcie
na kartkę A4. Podpiszcie się z tyłu – imię, nazwisko i klasa. Do 15 czerwca
(piątek), do godziny 13:30 przynieście zestaw kuponów do Teachera do sali
nr 24.
I co dalej?
W poniedziałek na III przerwie w sali 24 odbędzie się losowanie nagród dla
tych, którzy oddali kupony – KAŻDY WYGRYWA!!! Musicie jedynie
wylosować konkretną nagrodę 😊
I to tyle. Powodzenia!!!
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Jak ogłosiło Ministerstwo Edukacji Narodowej w ostatnim dniu maja, tegoroczne
wakacje zostają odwołane. Oznacza to, że będziemy chodzić do szkoły aż do 31
sierpnia i dopiero wtedy oficjalnie zakończy się rok szkolny 2017/2018.
Minister Anna Zalewska nie podała powodu swojej decyzji, jednak przypuszcza się,
ze ma to związek z chęcią ograniczenia kosztów zużycia prądu na oświetlanie klas w
miesiącach zimowych. To zarazem dobra i zła wiadomość – zła, bo zasłużony
odpoczynek nie nastąpi. Dobra – bo w miesiącach zimowych (listopad-luty) lekcje
będą trwały od g. 10:00 do 13:00, a więc tylko trzy godziny dziennie. (TJ)

W przyszłym roku szkolnym zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby pomóc redagować
Filka; potrzebujemy osób odpowiedzialnych za tematy związane z modą, urodą, technologią,
sportem, muzyką i czytelnictwem. Gwarantujemy dobrą zabawę, oceny ‘6’ za aktywność oraz
darmową prenumeratę Filka na cały rok szkolny dla Redaktorów!!!

A tymczasem – cała Redakcja FILKA w imieniu Dyrekcji i szczęśliwych Nauczycieli
życzy Wam udanych wakacji!!! 😊 😊 😊 😊
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Uczniowie klasy IIIa, w ramach "Marchewkowego Tygodnia", przygotowali piękną
gazetkę, zrobili sok, a na koniec upiekli przepyszne ciasto marchewkowe!

…konkurencję. Na
Konkursie
Piosenki
Angielskiej
wygrała
bezapelacyjnie. W
zmaganiach
wzięły
również
udział
Daria
Tomaszewska i
Patrycja
Płocińska.

Karolina Bednarz z kl. VII b nie dość, że przepięknie gra na gitarze, to jeszcze z
ortografii jest jedną z najlepszych w Chełmnie. GRATULUJEMY!!!

1 czerwca uczniowie klas IV SP-III G świętowali Dzień Dziecka i Sportu nad
Jeziorem Starogrodzkim, a klasy I-III SP na boisku szkolnym. Więcej fotografii na
szkolnym FB.

„Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu” to tytuł
książki, którą miałam okazję niedawno przeczytać. Książka składa się z 50
lekcji, które mają dawać nam do myślenia i mają być wskazówkami w
trudnych sytuacjach.
To co w powieści spodobało mi się
najbardziej, to fakt, że jest ona
bardzo różnorodna. Każda lekcja
opowiada o czymś innym i każdy
może znaleźć rozdział, który spodoba
mu się najbardziej. Regina Brett,
pochodzi z wielodzietnej rodziny, a
w wieku 21 lat została samotną
matką. Gdy miała 40 lat poznała
mężczyznę swojego życia, który
pomógł wychować jej córkę i w
pełni ją zaakceptował. Rok później
dowiedziała się, że ma raka. Przeszła
ciężką chemioterapię i w tym czasie
powstała książka. Można by uważać,
że książka będzie odnosiła się w
każdej lekcji do ciężkiej choroby
autorki lecz tak nie jest. Regina Brett
opowiada o sobie ale w dużej części
mówi o tym, jak bardzo pomogła jej
modlitwa i wiara w Boga w jej
życiu. Każdy rozdział przedstawia
innego bohatera. Prawdziwą osobę z
problemami i jak z nimi sobie poradziła. Książka nie zmusza nas do wiary w
Boga ale pokazu w bardzo ciekawy sposób jak wiara pomogła tym
bohaterom i samej autorce. Z wielu lekcji można skorzystać jak ze
wskazówek i wprowadzić je do własnego życia codziennego.
Książka cieszyła się tak wielkim powodzeniem, że powstały kolejne części,
które są równie ciekawe i pozwalają nam poznać kolejnych niezwykłych
bohaterów i ich historie. Kolejne części również zawierają wiele wskazówek,
które mogą nas zainteresować.

19 maja br. odbyła się XXXV Edycja
Konkursu „Przyroda regionu i ochrona
środowiska” dla uczniów
szkół
województwa kujawsko – pomorskiego.
Do konkursu zgłoszono 30 uczniów w
kategorii klas 4-6 i 41 uczniów z kategorii
klas 7 – gimnazjum . Łączna liczba
punktów do zdobycia wynosiła 73 pkt.
Jako jedyna gimnazjalistka z Chełmna
przeszła do finału Nina Mrozek , która w
nagrodę uczestniczyła 5 czerwca br. w
przyrodniczej
wycieczce
do
projektowanego Parku Krajobrazowego
„Gór Łosiowych”. Program wycieczki był
bardzo interesujący m.in. korytarze
ekologiczne we wschodniej części Borów
Tucholskich , ścieżka na stanowisko
dokumentacyjne w Mokrem, Jezioro
Głęboczek, starorzecza Parski , Wielki
Wełcz , wypas owiec w
rezerwacie Ostnice Kwidzyńskie,
most na Wiśle k. Kwidzyna,
rezerwat Opalenie, Dęby w
Bąkowie. Podczas wycieczki
panowała miła atmosfera i
dobre humory, a do tego jeszcze
cudowna aura – jednym słowem
było the best. Nie ma to jak
edukacja terenowa, której w
szkole na co dzień niestety
brakuje….. wielka szkoda…..
Nina powalczy 12 czerwca
br. w Zagrodzie Olęderskiej w
Chrystkowie w finale o podium
z najlepszymi z ekologii z
regionu. TRZYMAMY KCIUKI –
w zeszłym roku zajęła II
MIEJSCE,
to może
w tym
będzie I! Czekamy na finał. (LK)

Szóstka naszych uczniów wzięła udział w konkursie angielsko-niemieckim,
organizowanym przez SP 2 w Chełmnie. Tandem Stanisław Coch - Mikołaj
Żakowski
zdobył
II
miejsce.
Serdecznie
gratulujemy!!!
Udział wzięły też: Karolina Bednarz, Patrycja Nalińska, Maja Uzarska i Maja
Kaszewska.

