
 
 

Spróbujcie rozwiązać poniższe dyktando… Łatwe jest ☺ 
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Jak co roku w okolicach nadchodzącej wiosny chrześcijanie świętują 
pamiątkę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, na którym to fakcie 
opiera się cała tajemnica wiary. Czy zatem zajączki i jajeczka są OK? 
 

Z obchodami świąt wielkanocnych związanych jest wiele zwyczajów ludowych (z 
których część wywodzi się ze starosłowiańskiego święta Jarego): śniadanie 
wielkanocne, pisanki, święcone, śmigusdyngus, dziadyśmigustne, Rękawka, Emaus,
walatka, z kurkiem po dyngusie, Siuda Baba, wieszanie Judasza, pogrzeb żuru i 
śledzia, pucheroki, przywołówki, palma wielkanocna, Jezusek Palmowy i Śmiergust. 
Jak zapewne zauważyliście, kilka z tych zwyczajów 
Kościół katolicki zaadaptował do obrządku wielkanocnego 
– dlatego możemy cieszyć się wspólnym śniadaniem w 
niedzielę, przygotowywać piękne, barwne pisanki, czy 
w poniedziałek chlapać się wodą do woli… Podobnie 
jednak, jak w przypadku Bożego Narodzenia, 
odpowiedzmy na istotne pytanie – co jest 
najważniejsze w Święta? Jedzenie? Prezenty? Wolne 
od szkoły? A może ciekawe filmy w telewizji lub 
Facebook? W końcu tam każdy post jest wielki… 
Wiara to obszar duchowy. Nie można jej fizycznie 
zmierzyć, zważyć czy policzyć. Nie powinno się 
mówić – ja wierzę bardziej, ja jestem bliżej boga. Czy ten, kto chodzi do kościoła raz 
w roku jest gorszym człowiekiem niż ten, który co niedziela uczestniczy we mszy 
świętej? To raczej kwestia obowiązkowości, gorliwości i tego, jak nas wychowano. 
Nigdy nie oceniajcie ludzi po ich wierze – patrzcie na ich czyny. Wykorzystajcie czas 
świąt Wielkiej Nocy do refleksji nad sobą – czy jestem dobrym człowiekiem? Czy 
czynię dobro? Czy ktoś przez mnie cierpi? Czy sprawiam komuś zawód? Każdy dobry 
uczynek ujmuje ciężar krzyża z barków po stokroć bardziej, niż kolejna modlitwa.  
Bądźcie więc dobrzy i słuchajcie głosu sumienia – z takim rekolekcyjnym posłaniem 
Redakcja Filka życzy Wam zdrowych, rodzinnych i refleksyjnych świąt Paschy. 



 
 
Okropnie to wygląda, prawda? Pomijając fakt, że nie należy oceniać bez powodu i 
w tak rygorystyczny sposób, o pomstę do nieba woła poziom znajomości 
ortografii piszącego… 6 błędów – ciekawe, czy je znajdziecie… 
 
Zasady poprawnej polszczyzny nie stanowiły wielkiego problemu dla kilkunastu z 
was. Dnia 17 lutego odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny "Mistrz Ortografii" dla 
uczniów klas IV-VI. W zmaganiach z ortografią udział wzięło 16 uczestników. I 

miejsce zajęła uczennica z klasy V b Maja Kaszewska, II miejsce Karolina 
 Bednarz, również z klasy V b, III miejsce ex aequo zajęły uczennice z klasy VI a 

Aleksandra  Lenart i Karolina Efta. Najmłodszym uczestnikiem konkursu był 

uczeń klasy 4a - Adam Drewniak, który otrzymał wyróżnienie (jesteśmy z niego 
dumni!).Wszystkim uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy, a najlepszych 
nagrodzono.  (oprac. Dorota Stańczyc) 
 

 

 
 
Dnia 3 III 2016 r. o godz. 900  przeprowadzony został w naszej szkole 
międzynarodowy konkurs matematyczny PANGEA 2016.  
Cele konkursu to zwiększenie motywacji i zainteresowanie uczniów nauką, ocena 
poziomu wiedzy uczniów oraz rozwijanie zdolności uczniów do nauki i zapewnienie 
im integracji. Wzięli w nim udział uczniowie z klas IV-VI. Każda klasa rozwiązywała 
zadania na swoim poziomie. Czynności ucznia polegały na rozwiązaniu zadań 
tekstowych, jedna odpowiedź była prawidłowa. Dzieci miały do wyboru 5 
odpowiedzi. Uczeń mógł zdobyć łącznie 60 pkt. Za złą odpowiedź zabierano 
piszącym punkty (jaka szkoda). Do etapu drugiego zostaną zaproszeni najlepsi 
uczniowie (miejmy nadzieję, że tacy znajdą się w naszej szkole), po 150 piszących z 
każdej kategorii. Naszą szkołę zaprezentowało łącznie 14uczniów: IVa: Lewańska 
Wiktoria i Drewniak Adam, Va; Wylangowska Natalia, Vb: Jarentewicz Marcin, 
Maja Uzarska, Iga Przybyłowicz, Nalińska Patrycja, Kaszewska Maja, Bednarz 
Karolina, Coch Stanisław, VI a: Lenart Aleksandra, Linkowski Przemysław, Gasin 
Hubert i Efta Karolina. Karty z odpowiedziami uczniów zostały wysłane na adres 
organizatora. Z niecierpliwością czekamy na wyniki. (oprac. B. Bagniewska.) 

  
Połam główkę i spróbuj odpowiedzieć: 

1. Tatuś zapalił świecę, a za 3 minuty następną. Ile czasu będzie jasno w 
pokoju, jeśli każda świeca pali się 10 minut? 

2. Po awarii prądu, Rysiek zapalił 4 świeczki. Pierwszą świeczkę zapalił 2 
minuty po tym jak zgasło światło. Kolejne świeczki zapalał co 5 minut. W 
momencie gdy zgasła ostatnia świeczka, zapaliło się z powrotem światło. Ile 
czasu trwała awaria prądu jeśli jedna świeczka pali się 7 minut? 

3. W rodzinie Czyściochowskich po całodziennym używaniu zostaje 2/3 
objętości mydła które było rano. 1 stycznia, w poniedziałek rano, pan 
Bronisław Czyściochowski położył w łazience nowiutkie mydło. Jakiego 
dnia w łazience rodziny Czyściochowskich pozostanie mniej niż 1/4 
początkowej objętości tego mydła? 

 
Zadania ze strony    http://www.cauchy.pl/kolko/podstawowa/ 
 

http://www.cauchy.pl/kolko/podstawowa/


Oficjalna informacja brzmi: „Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w sobotnie popołudnie na 
jednej z ulic Chełmna. Kierowca osobowego bmw uderzył w drzewo i zginął na miejscu. Policjanci 
wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. W sobotnie popołudnie (12.03. około godziny 16.00) 
dyżurny chełmińskiej komendy otrzymał informację o wypadku drogowym na ulicy Jastrzębskiego w 
Chełmnie. Z relacji zgłaszającego wynikało, że kierowca osobowego auta uderzył w drzewo. Dyżurny 
natychmiast powiadomił pozostałe służby ratunkowe i skierował na ulicę Jastrzębskiego patrol policji. 
Funkcjonariusze ustalili na miejscu, że kierowca jadący w stronę jeziora starogrodzkiego na prostym 
odcinku drogi podjął manewr wyprzedzania innego auta. W trakcie tego manewru najprawdopodobniej 
stracił panowanie na bmw i zjeżdżając na pobocze uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, uderzenie 
było na tyle mocne, że 25-letni mieszkaniec Chełmna zginął na miejscu. Na miejsce przybył prokurator. 
Pod jego nadzorem policjanci wykonywali czynności związane z wypadkiem. Prokurator polecił również 
zabezpieczyć zwłoki do badań sekcyjnych. Przesłuchani zostali już pierwsi świadkowie zdarzenia. 
Zabezpieczone ślady oraz zgromadzony materiał dowodowy pozwoli ustalić okoliczności i przyczyny 
tragicznego w skutkach wypadku.” (www.chelmno.info.pl, KPP Chełmno) 

 
W dniu 10 marca 2016 r. odbył się w naszej szkole apel poświęcony paniom; tym 
dużym i tym małym. Uroczystość przygotowały panie Dorota Stańczyc i Bożena 
Bagniewska. Swoje zdolności aktorskie zaprezentowali uczniowie z klas: IVa, Va, Vb, 
VIa. Wiersze recytowali chłopcy, natomiast dziewczynki były ich muzami. 
Przestawienie pokazało widzom, w jaki sposób świętowany był Dzień Kobiet w 
różnych epokach. Chłopcy wcielili się w rolę Adama, jaskiniowca, człowieka ze 
starożytności, rycerza, Indianina z plemienia Apache oraz chłopca współczesnego. 
Wszyscy występujący byli ładnie przebrani. Dodatkową atrakcją była prezentacja 
multimedialna wzbogacona o piosenki o kobietach. Część z nich dzieci znały i 
mogły sobie pośpiewać. Do występu dołączył się pan Zbigniew Komorowski, który 
przygrywał na akordeonie oraz tańczył z panią Bagniewską, co spodobało się 
dzieciom. Występ był prezentowany dwa razy, osobno dla klas IV-VI oraz dla klas I-
III. Trzeba przyznać, że bardziej żywiołowo reagowały na niego klasy młodsze. 
Poniżej oraz na następnych dwóch stronach możecie obejrzeć fotografie. Zachęcamy 
do zaglądania na szkolną stronę internetową, gdzie widnieje bogata galeria zdjęć ze 
szkolnych imprez, autorstwa Zbigniewa Komorowskiego. (oprac. B. Bagniewska) 
 

 
 
 



 
 

 
 

 

 

Dzień Kobiet  – coroczne święto obchodzone 8 

marca od 1910 roku. Pierwszy dzień kobiet obchodzony był 28 lutego 
1909, ustanowiony przez Socjalistyczną Partię Ameryki po 
zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku[. W Polsce był obchodzony 
na szeroką skalę do 1993 roku. Obecnie - choć świętowany, nie jest 
już tak spopularyzowany, jak w poprzednim tysiącleciu.
 



 


