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Szkoły Podstawowej nr 1 w Chełmnie. Jest to wydanie nr 1, ale tak naprawdę to
już 51. numer tego miesięcznika. Od tego roku szkolnego „Filek” łączy swoje siły
z „Gimnazjalistą”, czyli gazetką Gimnazjum nr 2 w Chełmnie, a tym samym grono
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schodach na parterze.
Zachęcamy Was do współtworzenia Filka; jeśli macie jakieś interesujące tematy,
o

których

chcielibyście

napisać

–

lub

posiadacie

ciekawe

hobby,

którym

pragniecie się podzielić z innymi uczniami – piszcie! A może Waszym konikiem
jest moda,
pomożemy
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komputerowe

w zredagowaniu
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czy literatura? Przyjmiemy Wasze
dobierzemy

grafikę
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łamach

Filka. Nie wahajcie się; każdy może zostać jego współautorem!!! Pomysły i teksty
prosimy dostarczać na nośnikach danych do redaktorów.
Kontynuujemy też naszą zabawę dla sumiennych i zdyscyplinowanych czytelników;
w każdym numerze

Filka

ukaże

się kupon

konkursowy.

Należy je

zbierać,

a

w

czerwcu 2018 roku, po wycięciu kuponu nr 10 należy dostarczyć wszystkie do
Teachera.
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całe wydania Filka i dopiero w czerwcu wszystkie wyciąć. Tym sposobem żaden z
nich nie zawieruszy się wśród szpargałów…)
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najbliższe

10

miesięcy

upłyną

nam

na

bogatej

w

przeżycia

wymianie informacji, owocnej współpracy i życzliwym odbiorze naszego czasopisma,
czego i Wam, i sobie – jako redaktorom – szczerze i pogodnie życzymy!
Tomek „Teacher ” Jarmołkiewicz, Katarzyna Kęprowska, Danuta Malinowska
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A tongue twister is a set of words in a sentence
dsigned to make the utterance difficult to
pronounce. The may consist of certain sounds that
make it hard to say when combined. Try saying
these tongue twisters and be careful not to spit
yourself all over!!!
Klasa I a – Jolanta Zięba – 22
Klasa II a – Ewa Modrzyńska – 16
Klasa III c – Danuta Jacyno - 20
Klasa IV b – Monika Słomka – 19
Klasa Vb – Michalina Murawska – 16
Klasa VIIa – Bożena Bagniewska – 17
Klasa GIIa – Izabela Błaszyk – 24
Klasa GIIc – Izabela Karpińska – 21
Klasa GIIIb – Lucyna Kufel – 24
Liczba wszystkich uczniów: 356

Klasa I b – Marlena Delik – 23
Klasa III a – Ewa Kowalczyk – 20
Klasa IV a – Joanna Osińska – 19
Klasa Va – Agnieszka Siwka – 16
Klasa VIa – Dorota Stańczyc – 20
Klasa VIIb – Agnieszka Cabaj – 18
Klasa GIIb –Grzegorz Dzikowski – 23
Klasa GIIIa – Ewa Kolińska – 24
Klasa GIIIc – Beata Cierniak – 14
Liczba członków kadry pedagogicznej: 39

Dyrektor szkoły: Ewa Nowicka
Wicedyrektorzy: Teresa Orczykowska, Agnieszka Cabaj
Bożena Bagniewska: matematyka (Va, VIa, VIIa, VIIb), przyroda (5a)
Izabela Błaszyk: język angielski (Ia, IIa, GIIa, GIIb, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Agnieszka Cabaj: przyroda (IVa, IVb, VIa), chemia (VIIb)
Beata Cierniak: informatyka (GIIIa, GIIIb, GIIIc, IVa, IVb), zajęcia komputerowe
(Ia, Ib, IIa, IIIa, IIIc), zajęcia techniczne (Va, Vb, VIa), technika (IVa, IVb)
Marlena Delik: edukacja wczesnoszkolna (Ib)
Paulina Dziewiątkowska: logopedia
Grzegorz Dzikowski: historia (GIIb, GIIc, GIIIc, VIIa, VIIb), wiedza o społeczeństwie
(GIIb, GIIc, GIIIc)
Małgorzata Jabłońska: pedagog (szkoła podstawowa), doradztwo zawodowe (VIIa,
VIIb)
Danuta Jacyno: edukacja wczesnoszkolna (IIIc)
Tomasz „Teacher” Jarmołkiewicz: język angielski (IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb, VIa,
VIIa, VIIb)
Izabela Karpińska: chemia (VIIa, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc), matematyka
(GIIc, GIIIc)

Jews drink juice.
That dead dad in debt did the deed indeed!
If I were an earl I would wear some pearls everywhere.
If I had had a hat on my head, I wouldn’t have heard who hurt
the herd of cattle. The Sand Witch got the sandwich from the
saint, which caused the sun-twitch. Right, Mr. Right but did you
write anything about the final rite? I might have met a mute mate,
but for a mad maid who had made a mistake.
Jake would bake a cake if he ate a steak. For the sake of a weak
Sheikh, who wanted to kick a sticky brick and to break a fake rake,
he would make the Sheikh shake, ache and flake on his beak. A
meek Dick who would seek a prick for a week, started to wake a
Greek Quake to flick.
A thoughtful moth threw true thyme through the threshold with
its thumb. The thyme hadn’t thorns, though it was thrown and
thrust through the thistle. Throughout a thorough therapy they
gathered proof that the moth threatened to thrust the thistle
through the ox’s mouth and throat. The truth was that the tightfisted moth had a thrifty thrilling throttle beneath the pathetic,
thatched throne.
(© Teacher) TJ

Wiele osób wypisujących bzdury w Internecie, czuje się anonimowo i bezkarnie. Czy
słusznie?
Anonimowość w Sieci to pojęcie dziś dość abstrakcyjne, ponieważ coś takiego już nie istnieje.
Warto wspomnieć także o tym, że od 7 lutego 2016 roku inwigilacja obywateli przez służby
stała się o wiele prostsza i częstsza przede wszystkim w Internecie. Nie musimy być
informowani przez władzę o tym, że nasze ślady, które pozostawiliśmy w Sieci były
sprawdzane, pod jakim kątem i w jakim celu.
I mając tę wiedzę, dlaczego niektórzy dalej czują się bezkarni?
Mam na myśli przede wszystkim złośliwe komentarze i groźby kierowane w stronę innych
osób. „Anonimowe” hejty. Hejt ma to do siebie, że hejtujący nie przedstawia się z imienia i
nazwiska, często ma konto-widmo, bez zdjęcia, bez adresu e-mail (albo z fałszywym, nic nie
mówiącym e-mailem) i bez żadnego załącznika, który mógłby zaprowadzić nas do tej osoby.
Wiecie, taki rodzaj odwagi. I taka osoba jest pewna, że nikt nie będzie w stanie do niej
dotrzeć. Ostatnio miałam taką sytuację, że ktoś mi groził na blogu, bo skasowałam jego
komentarz. Oczywiście konto anonimowe. Niestety wystarczyło kilka minut pogrzebać w
Sieci i osoba się znalazła. Po numerze IP można naprawdę wiele informacji znaleźć. Na
przykład: gdzie dana osoba mieszka. I ja już wiem, skąd groźby płynęły do mnie. Jeżeli mam
chęć mogę sprawdzić, ile razy dana osoba była na moim blogu, o której godzinie, które posty
czytała, kiedy zajrzała do mnie pierwszy raz, a kiedy ostatni, a nawet jakiego ma dostawcę
Internetu.
Poza tym trzeba pamiętać, że każdy ślad, jaki zostawiamy w Internecie, może nas zdradzić.
Komentarz na forum, założone konto na którymś z portali społecznościowych, wypełniane
ankiety, zakładanie adresu e-mail, zakładanie konta w banku, zakupy w sklepie
internetowym, przeglądane strony internetowe – Internet bardzo szybko może powiązać
jedno z drugim.
Więc nigdy nie jesteśmy 100% anonimowi, warto sobie to zapamiętać zanim zaczniemy
obrażać innych i pisać komentarze pod pseudonimem „anonim”.
Nie obrażaj innych w sieci!
Wielu z was pewnie kojarzy sytuację, w której na profilu FB pseudofan Filipa Hajzera obraził
go i to dość mocno. Powiedział coś, czego nie miał prawa mówić. Wykonał cios poniżej pasa
i strzelił sobie tym samym w kolano. Czy był dumny ze
świństwa, jakie powiedział? Nawet, jeżeli tak, to nie trwało
to długo. Szybko fani Hajzera znaleźli go pod domem i
„pokazali mu” w życiu realnym, gdzie jest miejsce dla takich
„odważnych” ludzi jak on.
Czy warto więc podbudowywać swoje ego obrażając
innych? Niektórzy pewnie twierdzą, że warto. W końcu cały
czas to robią. Jednak prędzej czy później karma wraca… a
czasami… czasami i człowiek, którego obrażamy sam chce
wymierzyć sprawiedliwość. I zawsze trzeba być na to
przygotowanym.
(www.socjopatka.pl/anonimowosc-w-sieci)
TJ

Izabela Karpińska: chemia (VIIa, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc), matematyka
(GIIc, GIIIc)
Katarzyna Kęprowska: język polski (GIIa, GIIc, GIIIc)
Beata Kocoń: wychowanie fizyczne (Va, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb)
Hanna Koczkodon-Mackojć: wychowanie fizyczne (IVa, IVb)
Ewa Kolińska: historia (GIIa, GIIIa, GIIIb), wiedza o społeczeństwie (GIIa, GIIIa,
GIIIb), etyka (GIIc, GIIIa)
Zbigniew Komorowski: matematyka (IVa, IVb, Vb), zajęcia komputerowe
/informatyka (Va, Vb, VIa, VIIa, VIIb)
Ewa Kowalczyk: edukacja wczesnoszkolna (IIIa), przyroda (Vb), biologia (VIIb)
Mariusz Kowalczyk: wychowanie fizyczne (Vb, VIa, VIIa, VIIb), socjoterapia
Małgorzata Krakał-Bojanowska: matematyka (GIIa, GIIb, GIIIa, GIIIb)
Lucyna Kufel: biologia (VIIa, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc), język niemiecki
(VIIa, VIIb, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Agnieszka Kwella: język angielski (Ib, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb)
Mirosława Majeranowska: surdopedagog, tyflopedagog,
Danuta Malinowska: bibliotekarz, religia (Ia, Ib, IIa)
Ewa Modrzyńska: edukacja wczesnoszkolna (IIa)
Michalina Murawska: historia (IVa, IVb, Va, Vb, VIa), bibliotekarz
Joanna Osińska: muzyka (IVa, IVb, Va, Vb, VIa, VIIa, VIIb), plastyka (IVa, IVb, Va,
Vb, VIa, VIIa, VIIb, GIIa, GIIb, GIIc), zajęcia artystyczne (GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa,
GIIIb, GIIIc)
Agnieszka Siwka: język polski (Va, VIIa, VIIb), bibliotekarz
Monika Słomka: język polski (IVb, GIIb, GIIIa, GIIIb)
Michał Stachewicz: geografia (VIIa, VIIb, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc),
wychowanie do życia w rodzinie (Va, Vb, VIa, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Dorota Stańczyc: język polski (IVa, Vb, VIa), bibliotekarz
Yury Strakh: religia (VIa, VIIa, VIIb, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Andrzej Struski: wychowanie fizyczne (GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Monika Szpręglewska: pedagog (gimnazjum)
Dorota Wałęga: fizyka (VIIa, VIIb, GIIa, GIIb, GIIc, GIIIa, GIIIb, GIIIc)
Yahueni Yursha: religia (IIIa, IIIb, IVa, IVb, Va, Vb)
Katarzyna Zawadzka: świetlica
Jolanta Zięba: edukacja wczesnoszkolna (Ia), etyka (I-III)

