
 
 

Powyżej widzicie kupon, który pojawi się w każdym numerze gazetki Filek. 
Zbierajcie co miesiąc, a w czerwcu każdy, kto przyniesie wszystkie 10 kuponów 
naklejonych na kartkę A4, weźmie udział w losowaniu GWARANTOWANEJ 
nagrody!!! 
 
Walentynki Chełmińskie za nami – ale miłość przecież trwa cały rok! Znajdźcie 
drogę do serca, a będzie wam się szczęściło w przyjaźni i miłości!!! Plus łamigłówka. 
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Kochani!!! Incydentalnie dotychczas podlegająca ostracyzmowi percepcja 
alternatyw ideologicznych, wbrew ambiwalentnym koncepcjom kwietystów, 
nareszcie grawituje ku adekwatności społecznej bodźców predyspozycyjnych i ich 
reperkusji, potwierdzając tym samym aprioryczny wektor - dotychczas 
wulgaryzowany przez interpretatorów - lecz dziś klarownie się precyzujący... 
 
Zapewne ni w ząb nie pojmujecie sensu powyższego zdania. Bez paniki – znakomita 
większość ludzi nie ma pojęcia, o co w nim chodzi. Czy to źle? To zależy… 
Przyjmijmy sytuację, że zdanie to słyszy tłumacz języka angielskiego podczas 
rozmowy prezydentów Putina i Trumpa. Czy przetłumaczy je? Nie wiem. Czy 
powinien się postarać? Jak najbardziej. Od tego zależeć może nie tylko jego praca, 
ale i losy świata… 
 
Na szczęście wy nie musicie zmagać się z takimi wielkimi problemami. Dla was 
ważną rzeczą powinny być takie sprawy, jak umiejętność dokonywania obliczeń 
matematycznych, poprawnego posługiwania się językiem polskim (żaden to 
patriota, który kaleczy mowę ojczystą!!!), znajomość wydarzeń i dat ważnych z 
punktu widzenia Polski w kontekście wydarzeń na świecie – oraz wszystkie te 
pozornie niezbyt ważne rzeczy, z którymi stykacie się na co dzień w szkole. O języku 
angielskim – podstawowym narzędziu komunikacji między narodami, już nie 
wspomnę… Kiedyś staniecie w obliczu konieczności podjęcia pracy, założenia 
rodziny, zarobienia na dom i wychowania własnych dzieci. Wiem, to bardzo odległa 
przyszłość; dla was prawie kilka lat świetlnych. Istotne jest to, że dzisiaj musicie 
pomyśleć, z czym wystartujecie w dorosłość. Czy z wiedzą i umiejętnościami, czy ze 
wspomnieniami ze szkolnych pogaduszek, przeszkadzania, lenistwa i toaletowych 
podchodów… Pomyślcie o tym. Myślenie, wbrew pozorom, nie boli… 
 
I nigdy nie zróbcie czegoś, co zmusiłoby kogoś do zrobienia komuś czegoś za to, że 
ten ktoś tego czegoś nie zrobił, co tamten ktoś chciał, żeby ten ktoś to coś zrobił. 
Czy coś… 

         Teacher. 



 
 
20 lutego br. uhonorowani zostali laureaci i uczestnicy Szkolnego Konkursu 
Ortograficznego Zostań mistrzem ortografii. Wśród nagrodzonych dyplomami oraz 
ortograficznymi grami edukacyjnymi znaleźli się uczniowie: Karolina Bednarz z kl. 
VI b i Wiktoria Gadzińska z kl. VI a za zajęcie I miejsca, Natalia Wylangowska z kl. 
VI a za zajęcie II miejsca oraz Patrycja Nalińska z kl. VI b i Adam Drewniak z kl. Va 
za zajęcie III miejsca. Wyróżniona w konkursie została Maja Uzarska z kl. VI b. 
 Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim uczestnikom ortograficznej 
rywalizacji życzymy powodzenia w jej kolejnej edycji już za rok. (opr. A.Siwka i 
D.Stańczyc) 
 
Niestety, nie posiadamy zdjęć z tego wydarzenia, ale mamy dla Was dyktando… 
 

 
 

 
 
Tegoroczny bal karnawałowy wzbudził u najmłodszych uczniów naszej szkoły wiele 
radości. Rozpoczęły go dziewczęta z kółka tanecznego, które świetnym układem 
tanecznym, zachęciły wszystkich do pląsów. Bal prowadził przesympatyczny pan 
klaun, który zadbał o dobrą muzykę. STARSI UCZNIOWIE RÓWNIEŻ SIĘ BAWILI. 
 

 
 

 
 
Więcej zdjęć znajdziecie na internetowej stronie szkoły: www.sp1chelmno.pl oraz, 
jeśli rodzice udostępnią wam swoje konto do obejrzenia galerii – na Facebooku. 

http://www.sp1chelmno.pl/


 
 

 

 
Mamy dla was kilka labiryntów. Niełatwych. Tylko dla najlepszych!!! ☺ 
 

 
 



 
 


