KLASY II i III w KOSMOSIE…
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DZIADY - kiedy nauczyciel to pasjonat…
Ostatni miesiąc i wakacje. Wreszcie. Wyczekane, wyproszone, wymodlone…
Wszystkim daje się we znaki zmęczenie. Po tylu miesiącach intensywnej pracy w nowych
okolicznościach, odpoczynek należy się nam jak psu miska!!! Z tego tez powodu, by oczu nie męczyć i
mózgu nie przegrzać – dzisiaj w Filku jak najmniej do czytania, a więcej do obejrzenia. Pełne relacje foto
na fanpage’u SP1 na FB oraz na www.sp1chelmno.pl. (TJ)
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MARCHEWKI W KLASIE III A

Szóstka uczniów naszej szkoły udała się po odbiór wyróżnień, które zdobyli w konkursie fotograficznym
pt; "Mój świat”, organizowanym przez Liceum Plastyczne w Grudziądzu: Sandra Kondej, Nina Mrozek i
Klaudiusz Pawłowski III A, Marcelina Bukowska i Jagoda Lemanowicz II A oraz Daria Tomaszewska II C.
Jako nagrodę uczniowie otrzymali udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych. GRATKI!!! (LK)

KONKURS RECYTATORSKI
I a w Miejskiej Bibliotece Publicznej na spotkaniu z pisarką książek dla dzieci i młodzieży Panią
Agnieszką Tyszką. Pisarka w interesujący sposób przedstawiła tematykę swoich książek, mówiła o tym
dlaczego warto czytać, co w czytaniu jest najpiękniejsze, a co dla niektórych bywa najtrudniejsze. Autorka
chętnie odpowiadała na pytania zadawane przez dzieci, a po spotkaniu był czas na zakup książek oraz
autografy. (JZ)

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

LEKCJE W PLENERZE (język angielski i przyroda)

MIEJSKIE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI (DM)

Książka autorstwa Jeanne Ryan pod tytułem „ Nerve” jest ciekawa i bardzo
wciągająca. Jest to jednak jedna z tych książek, które można odebrać na
dwa sposoby.
Vera jest uczennicą ostatniej klasy Liceum, szara myszka, skromna nie
wyróżniająca się z tłumu dziewczyna żyje w cieniu koleżanki Sydney, chcąc
przełamać schemat chce wziąć udział w internetowej grze "Nerve" gra
polega na wykonywaniu różnych zadań i poleceń jak ktoś je wykona, czy się
uda to otrzymuje prezenty markowe ubrania,buty co tylko ze chce. Zadania,
które miała wykonać Vera na początku mogły wydawać się śmieszne. Z
kolejnymi zadaniami robiło się coraz niebezpieczniej i ryzykowniej jednak
nagrody za zadania były coraz
bardziej atrakcyjne.
Z jednaj
strony
jest
to
książka
przedstawiona w sposób obozu
przetrwania i różnych wyzwań
jakie czekają na bohaterów.
Czytając jest się ciekawym czy
bohaterka
podejmie
się
wyzwania?
Czy
zaryzykuje?
Niestety jest jeszcze jeden obraz
jaki przedstawia książka.
Pokazuje jak bardzo ludzie są
uzależnieni
od
świata
wirtualnego. Czasami jak dużo
jesteśmy wstanie poświęcić w
zamian za liczne korzyści.
Niektórzy nie będą widzieć w
tym problemu, ale znajdą się
tacy których ta powieść może
oburzać.
Książkę
przeczytać
powinien każdy i indywidualnie
zastanowić się czy zachowanie
bohaterki jest normalne czy
może jest to uzależnienie od
świata wirtualnego.

