Sprawdź się z przyrody i matematyki na egzaminie gimnazjalnym!
Oto trzy wybrane zadania – dwa z części podstawowej przyrodniczej oraz
matematycznej. Rozwiązania podane są nad stopką redakcyjną.
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Poniżej znajdziecie ósmy już kupon w naszej loterii. Ostatni ‘wychodzi’ w czerwcowym
numerze Filka – wtedy też napiszemy, co trzeba z nimi zrobić i jak zdobyć nagrodę
gwarantowaną :D.
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kwiecień

Po co w życiu są egzaminy? Dlaczego musimy pisać testy, kartkówki, prace
klasowe, dyktanda i inne uciążliwe formy sprawdzania naszej wiedzy i
umiejętności? Czy nie można po prostu uczyć się i już?
Wszystko w życiu ma swoje normy i standardy – czy to się komuś podoba, czy nie.
Pierwszy standard pojawił się już w Biblii – był to styl życia polegający na
niejedzeniu z drzewa złego i dobrego. W Piśmie czytamy, że Ewa nie dopełniła
owego standardu, a i Adam poległ na teście… Po takim początku rodzaju ludzkiego
trudno nie zgodzić się z
tezą, że wszelkie testy i
egzaminy
są
ważne,
prawda?
Dzięki
nim
wiemy,
na
jakim
poziomie się znajdujemy,
ile nam jeszcze brakuje
do ustalonej normy, a
być może o ile ją
przekraczamy.
Każda
klasówka czy sprawdzian
napisane
na
ocenę
niedostateczną powinny
być dla nas sygnałem
ostrzegawczym: Ups!!! Za
chwilę dostanę eksmisję
z Raju, chyba że się poprawię… (i tu my mamy lepiej, bo Adam i Ewa nie dostali
drugiej szansy. Ci Nauczyciele naprawdę muszą Was miłować… 😊)
Kiedy zatem usłyszycie zapowiedź kolejnej pracy klasowej – potraktujcie to jako
przywilej, nie jako karę czy ciężar. I podejdźcie do tego odpowiedzialnie –
niebawem przyjdzie wam napisać najtrudniejszy w życiu egzamin – egzamin z życia,
z bycia Człowiekiem – a TEGO egzaminu oblać nie chcielibyście… Uszy do góry!
Teacher

Dnia 10 kwietnia br.
w Urzędzie Miasta
Chełmna odbyły się
eliminacje miejskie w
konkursie wiedzy
ekologicznej dla
uczniów szkół
podstawowych i
gimnazjalnych. Test
nie dla wszystkich
uczniów okazał się
łatwy, pytania , jak
to zwykle bywa na
konkursach
obejmowały szeroki
zakres wiedzy z
dziedziny ochrony
środowiska, ekologii
oraz sozologii. Z
naszej szkoły w
konkursie brały
udział trzy uczennice
– Nina Mrozek,
Oliwia Pawińska
oraz Natalia
Wylangowska.
Miło nam, że to
właśnie NASZA
UCZENNICA - NINA
MROZEK zajęła I
MIEJSCE w tym
konkursie i tym
samym powalczy o
podium w kolejnym,
już powiatowym etapie konkursu ekologicznego.
TRZYMAMY KCIUKI i bardzo cieszymy się z sukcesu naszej uczennicy –
GRATULACJE NINA!!!!! Wszystkim uczestniczkom konkursu serdecznie dziękujemy
za udział w konkursie.
(opr. Lucyna Kufel)

W dniach 11-17 marca kilkoro gimnazjalistów uczestniczyło w polsko – niemieckiej
wymianie młodzieży w zaprzyjaźnionym Hann.Münden. Poza zwiedzaniem tego
niezwykle urokliwego miasteczka mieliśmy okazję obejrzeć wystawę w muzeum
braci Grimm w Kassel, wykonać interesujące doświadczenia w Parku Nauki i
Techniki Phæno w Wolfsburgu i oczywiście nieustannie integrować się z
niemieckimi kolegami. Pobyt podsumował udział w Olimpiadzie Baśniowej i pokaz
spektaklu pt. Czerwony Kapturek szuka księcia w wykonaniu gimnazjalistów.
Występ bardzo się podobał gospodarzom. Ostatni wieczór spędziliśmy w THEATER
der NACHT w Northeim na przedstawieniu lalkowym Die Lumpenprinzessin. Pobyt
w Realschule w Hann. Münden przyniósł nam wiele korzyści. Pozwolił przede
wszystkim odnowić stare i zawrzeć nowe przyjaźnie, szlifować języki: angielski i
niemiecki oraz integrować
się,
pracując
nad
wspólnymi
projektami.
Łzy wzruszenia przed
odjazdem
do
domu
świadczyły o przeżyciu
przez
uczestników
wspaniałych
chwil,
którym
towarzyszyła
świetna
zabawa.
Wymianę zorganizował
pan Michał Stachewicz z
pomocą
pań
Danuty
Malinowskiej i Katarzyny
Kęprowskiej. (opr. K.K.)

Z okazji szkolnych obchodów Pierwszego Dnia Wiosny uczniowie klas IV- VII szkoły podstawowej oraz
klas gimnazjalnych stworzyli “Baśń o Złotoustym”. Ich zadaniem było przedstawienie przygód księcia
Złotoustego, który był znany z kulturalnego zachowania I dobrych manier. Oto owoc ich wspólnej pracy.
NASZA BAŚŃ O ZŁOTOUSTYM
Dawno, dawno temu żył Książę Złotousty który mówił same dobre rzeczy. Kochał wszystkie kobiety i
prawił im komplementy. Oczarowywał je swoim pięknem, wzrokiem, uśmiechem oraz szarmanckim
zachowaniem.
Mimo
tego,
nie
mógł
spotkać
godnej
siebie
wybranki.
Aż pewnego razu trafił do lasu, gdzie wśród gęstwiny mieszkały zaczarowane istoty. Książę na swej
drodze spotkał trole, gobliny, ogry, krasnoludki, wiedźmy i wróżki. I tak wędrując po lesie trafił do domu
pewnej starszej kobiety. Złotousty był bardzo zmęczony po wędrówce, więc kobieta zaproponowała mu
posiłek. Po jego zjedzeniu Książę zasnął, a gdy rano obudził się, zobaczył coś dziwnego.
Nad jego łóżkiem stała tajemnicza zjawa, która złapała go za rękę i przeniosła w inny wymiar. Spotkał
tam kupidyna, który miał naprowadzić go na dobrą drogę w poszukiwaniu wybranki serca. Po rozmowie
z nim, Książę znalazł się ponownie w domu staruszki. Jednak nikogo tam już nie było, a na środku
pokoju stała łania, która wyruszyła z nim w dalszą drogę. Szli 4 dni i 3 noce, a po drodze pomagały im
małe niebieskie ogniki, wskazując drogę w głąb lasu do tajemniczej fontanny życzeń. Złotousty zauważył
leżącą obok monetę. Podniósł ją i wrzucił do wody, a jego życzenie miało się spełnić. "Proszę cię
fontanno, abym odnalazł wybrankę na całe życie." Gdy nic się nie wydarzyło, Książę, coraz bardziej
smutny z powodu samotności, wyruszył w dalszą drogę.
Nadeszła noc, a Książę Złotousty rozmyślał nadal o kobiecie, którą chciał pokochać całym sercem. Nagle
pojawiła się ta sama zjawa, którą widział podczas pobytu w chatce staruszki. Złapała go za rękę i
powiedziała: "Udaj się tysiąc kroków na zachód i wejdź do smoczej jamy, a przekonasz się..." I nagle
postać zniknęła. Książę zastanawiał się czy to wydarzyło się naprawdę, czy był to tylko sen? Po chwili
zrozumiał, że postać, którą widział, była prawdziwa. Ruszył więc w dalszą drogę. Dotarł do smoczej
jamy. Długo wahał się czy powinien wejść do środka, jednak ciekawość co zastanie w jej wnętrzu, była
silniejsza od strachu. Wyobraził sobie, że spotka tam swoją wybrankę, którą więzi potwór.
W środku panowała ciemność, zapalił więc pochodnię i powoli wchodził w głąb jaskini. Nagle wejście
zamknęło się , pochodnia wypadła mu z ręki i w mroku zauważył świecące kamienie, które prowadziły
go dalej do wnętrza jaskini. Książę natrafił tam na wielki świecący kamień, na którym leżała mapa. Gdy
Złotousty podniósł zwój, jaskinia zaczęła drżeć, a coraz większe odłamki skał upadały na przerażonego
Księcia. Postanowił uciekać stamtąd jak najszybciej.
Uciekał daleko i tak szybko, że stracił orientację. Gdy rozejrzał się wokół, zrozumiał że nie zna tego
miejsca. Tuż przy pięknym jeziorze stał biały jeleń z
kwiecistym porożem. Złotousty podszedł do niego, lecz
zwierzę nie mogło się poruszyć, ponieważ było zaplątane w
liany. Mimo, że Książę chciał zobaczyć zdobyczną mapę,
najpierw zdecydował się uwolnić jelenia. Kiedy zwierzę
było już wolne, przemówiło ludzkim głosem: "Za to, że mnie
uratowałeś zdradzę ci sekret zawarty w tej mapie".
Tajemnica mapy polegała na tym, że pokaże znalazcy, gdzie
znajduje się rzecz, na której mu bardzo zależy. Kiedy
Złotousty spojrzał na mapę, ukazała mu się twarz pięknej,
cudownej, złotowłosej dziewczyny uwięzionej na skale w
orlim gnieździe. Uradowany Książę postanowił odpocząć
przed trudnym wyzwaniem, jakie na niego czekało.
Następnego dnia udał się, aby poszukać wybranki.
Po długich i nużących godzinach drogi odnalazł miejsce, w
którym była jego ukochana. Ale był jeden haczyk:
dziewczyny strzegł gryf. Książę użył swojego sprytu i gdy
gryf zasnął wspiął się po długich pnączach wprost do orlego gniazda. Ujrzał tam najpiękniejszą kobietę,
jaką widział w życiu. Ona zaś powitała go radośnie słowami: "Janek, Janek obudź się! Janek już późno!" I
wtedy Janek wstał, jak co dzień rano, do szkoły. (opr. Iza Błaszyk)

Książka okrzyknięta światowym bestsellerem i cieszy się
uznaniem na całym świcie. Ekranizacja powieści otrzymała
wiele nagród. „Cudowny chłopak” to książka autorstwa R.J.
Palacio i stała się jedną z najbardziej popularnych powieści.
Opowiada o Auguście który jest inteligentnym, dowcipnym
chłopcem i jego życie wyglądałoby pewnie zupełnie inaczej,
gdyby nie jeden zmutowany gen. Ma zdeformowaną twarz
i, zanim skończył 10 lat, musiał przejść 27 operacji. Do tej
pory patrzył na siebie oczami kochających go rodziców i
siostry. Teraz, gdy idzie do szkoły – od razu do piątej klasy –
przyjdzie mu się zmierzyć ze światem rówieśników i
starszych uczniów oraz uprzedzeniami, a czasem ze zwykłym
chamstwem i podłością. Spotka się jednak również z
dobrocią, przyjaźnią i wspaniałomyślnością. Stanie przed ogromnym wyzwaniem.
Jest pełen odwagi i wytrwałości. Na swojej drodze spotka ludzi, którzy udzielą mu
wsparcia i pomocy albo utrudnią otaczającą rzeczywistość. Mimo wszystko się nie
poddaje. Książka pozwala nam wcielić się w postać Augusta lub postawić się w
sytuacji ludzi takich jak jego bliscy. Powieść uczy współczucia i zrozumienia.
Pozwala nam uczynić z siebie lepszych jaki i naszego otocznia.

Lekcja edukacji przyrodniczej w klasie Ia. Sprzątanie,
rozpoznawanie drzew i krzewów, mierzenie
grubości pnia a na koniec drzewoterapia. (opr. J.Z.)

Uczniowie stali wsłuchani w słowa pani Agnieszki Siwki, która udzielała ostatnich
bezcennych rad przed częścią polonistyczną. Herbata z wiadra był przepyszna!!! <3

W dniach 18-20 kwietnia odbył się przedostatni w historii egzamin gimnazjalisty.
Nasi trzecioklasiści zmagali się z trzema różnymi odsłonami tego testu
sprawdzającego stan ich wiedzy i umiejętności po trzech latach nauki w gimnazjum.
W środę udzielali odpowiedzi z historii, WOS i języka polskiego, w czwartek odbyła
się część matematyczno-przyrodnicza, a w piątek w salach egzaminacyjnych
rozbrzmiały sentencje w języku Szekspira. Uczniowie zgodnie przyznali, że egzamin
był raczej trudny i z niecierpliwością czekają na wyniki, które dostępne będą
dopiero w czerwcu. Jego wyniki mogą zaważyć o przyjęciu do wymarzonej szkoły –
zwłaszcza, jeśli jest to szkoła oblegana przez kandydatów. W przyszłym roku
szkolnym odbędzie się ostatni egzamin gimnazjalisty oraz pierwszy w historii Polski
egzamin ósmoklasisty. Nie stresujecie się – wasi nauczyciele są w stanie was do
niego przygotować; musicie tylko dać też coś od siebie! Poniżej kilka zdjęć naszych
egzaminowanych gimnazjalistów; jak widać, dobrym sposobem na odstresowanie
się jest zabawa samochodzikami – dobra w każdym wieku! (foto A. Siwka)

Arkusze zadań dostępne są na stronie
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej;
Znajdziecie tam zadania z kilku poprzednich
lat we wszystkich wersjach. Dla języka
angielskiego do arkuszy dołączona jest
transkrypcja fonetyczna nagrań – ale jeśli
chcecie posłuchać oryginalnych nagrań z egzaminu, wszystkie znajdziecie na
YouTube. Zwłaszcza uczniowie obecnych klas II gimnazjum powinni zapisać sobie
ten adres; za rok zakończycie swoim egzaminem okres istnienia trzyletnich
gimnazjów. Jesteście zatem rocznikiem historycznym! Pozostawcie po sobie
wspaniałe wyniki – wierzymy, że stać was na to, kochani!!!
(opr. Teacher)

