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Lekcje z TIK

Plakat konkursowy

  Możesz przeczytać:

o świętach (choć już jest "po")
o tajnikach makijażu
grach planszowych tworzonych na
lekcjach 
o ukochanych zwierzakach naszej
redakcyjnej koleżanki
święcie patrona naszej szkoły - Januszu
Korczaku

rys. Natalia Borowy, Vc
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           Ubieranie choinki :)         
   Chyba każde dziecko kocha święta. Jak każdy strasznie.
    lubię ubierać choinkę. Bardzo dużo szklanych bombek
się  bije. Co roku w dużym pokoju stoi u nas  wielka
żywa  choinka. Czekam na to cały rok. W końcu  się
doczekałam.   U mnie w domu stoją trzy choinki. Jedna
najmniejsza w  moim pokoju ,druga w pokoju mojej
mamy a największa w  salonie. Moja choineczka jest
srebrno fioletowa rodziców  biało srebrna a ta w salonie
kolorowa. 
 Niestety nie długo skończą się święta i drzewka trzeba
 będzie chować.           

      
                                                                                           Eliza Rokita 

Nasi ulubieńcy - Zaczarowany renifer :)  
Renifer to świąteczne magiczne zwierze, które  w czasie świąt kojarzy nam
się z  Rudolfem  który ciągnie sanie pełne prezentów. Zaczarowany
reniferem  z czerwonym noskiem jest pomocnikiem św. Mikołaja ;) mknie po
niebie i na polecenie  świętego zatrzymuje się przed domami grzecznych
dzieci. W wigilię po kolacji dzieci wpatrzone w okna wyczekują  kiedy renifer
zatrzyma sanie i oczami wyobraźni widzą go przed domem, słyszą dźwięk
dzwonków  jego uprzęży i czekają na kroki świętego Mikołaja, który
przyniesie prezenty pod choinkę. Magiczny  renifer jest taki zajmujący i
piękny że dzieci nie zauważają kiedy Mikołaj zostawia prezenty pod choinką.
Nagle  z salonu słychać dzwonki  -dzieci krzyczą to Mikołaj przyniósł
 prezenty ! tak są! .W tym czasie Mikołaj z reniferem jadą dalej do innych
dzieci które czekają na magicznego renifera :)
Adriana Urbańska

Dzień Babci i Dziadka

Nasza autorska gra

           Dzień Babci i Dziadka
     Za zaledwie tydzień będzie się Dzień  Babci i
 Dziadka. Wszyscy szykujemy już  prezenty dla naszych
 Dziadków i Babć. Robimy  laurki, kupujemy kwiaty,
 prezenty i piszemy  życzenia. Dla naszych dziadków nie
są  najważniejsze prezenty lecz ciepło, które im dajemy,
 wsparcie, miłość i wszystko co najlepsze. 
 

         Lubimy się uczyć...  inaczej
Czasem wyjście do kina może stać się pretekstem do dobrej zabawy.
Zazwyczaj po obejrzeniu filmu w kinie omawiamy go na lekcji polskiego.
Tym razem było inaczej. Rzeczywiście obejrzeliśmy film pt "Klub
Włóczykijów", ale nie omawialiśmy go w typowy sposób.

. Niewielu z nas zna książki Edmunda Niziurskiego, a właśnie na podstawie
jego powieści ten film był nakręcony; jak i poświęcony jego pamięci.

Wszyscy z uwagą śledziliśmy losy bohaterów, którzy postanowili odnaleźć
skarb ukryty przez wuja Hieronima. Chłopcy i ich dorośli przyjaciele
przeżyli wiele niezwykłych i mrożących krew w żyłach przygód.
Zgodnie orzekliśmy w klasie, że film był ciekawy, miał śmieszne
dialogi i zabawne akcje. Potrafił też utrzymać widzów w
napięciu. 

I tu nastąpiło zaskoczenie, zamiast pisania planów i
wypracowań, w grupach tworzyliśmy gry planszowe w oparciu o
treść obejrzanego filmu. Powstały cztery grupy i tyleż
kolorowych śmiesznych gier, w które mogliśmy zagrać podczas
lekcji, wymieniając się z kolegami. Najtrudniejsze okazało się
układanie zasad gry, ale nawet nie poczuliśmy, że to jakieś
polonistyczne zadanie. Oby częściej można się było tak bawić
na lekcjach 
Amelia Mastalerz, Vb

Eliza Rokita
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opr. Amelia Mastalerz

   Tradycje świąteczne z całego      
                      świata 
 -Kiedy polskie dzieci czekają na świętego
 mikołaja to austriackie siedzą w domu i drżą
 ze strachu przed Krampusem złym bratem
 św. Mikołaja.                                                          
 - - Niemcy tak bardzo lubią pikle, że aż
wieszają  sobie je na choinkę. Oczywiście nie
prawdziwe ogórki tylko bombki.                        
    - W Indiach trudno dostać choinkę więc
 ozdoby wieszają na drzewa bananowca lub
 mango.                                                                    
  - Na Ukrainie na choinę nie wieszają bombek
 tylko pajęczyny i sztuczne pająki. Tak jak
 nam bombki przynoszą szczęście tak im
 pająki i pajęczyny.                                                
   - We Włoszech prezentów nie przynosi pan
 w czerwonym kubraczku tylko brzydka stara
 wiedźma . 
 
 

Święto Patrona Szkoły
26 listopada jak co roku odbyło się w naszej szkole Dzień Patrona Szkoły -
Janusza Korczaka. Mamy już wieloletnią tradycję obchodzenia święta w
dzień imienin Janusza. Święto przybiera różne formy, co dwa lata mamy
Przegląd Teatrzyków Szkolnych, w tym roku odbył się jedynie uroczysty
apel poświęcony tej wybitnej postaci.

Wszyscy ustawiliśmy się na baczność, by uczcić wniesienie sztandaru
szkoły. Śpiewaliśmy też naszą pieśń. Potem króciutko przywitała
społeczność uczniowską pani dyrektor. 

Po części oficjalnej usiedliśmy w kręgu, by obejrzeć przedstawienie
przygotowane przez Koło Korczakowskie. 

Spektakl przedstawił kłótnię dzieci - chłopców i dziewcząt. Nagle wśród
sprzeczających się pojawił się Janusz Korczak odgrywany przez Wiktora
Cieślę.Postać  kazała wrócić dziewczynom do swoich pokoi, a chłopców
zaczął badać. Dzięki osobowości doktora kłótnie między dzićmi zostały
zażegnane.

Na zakończenie jak zwykle zaśpiewaliśmy piosenkę "Krąg" stając w kręgu
korczakowskim.

Fabiola Nalbach

prace konkursowe

prace konkursowe
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Gazetka Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie
zespół : N.Inglot, E. Rokita, F. Nalbach, A. Urbańska, A. Mastalerz
opiekun: Beata Wawrzeńczyk

Eliza Rokita

       Kolorowanki dla dorosłych
   Ostatnio wśród dorosłych jak i młodzieży
 stały się popularne kolorowanki dla
 dorosłych. Kolorowanką, która rozpoczęła
 modę był "Tajemny ogród" autorki Johanny
 Basford . "Tajemny ogród" sprawił,że trend
 stał  się modny i znany. Kolorowanki mogą
 być  pomocą w odstresowaniu się. Nie
 potrzebujemy do tego dużych  zdolności
 plastycznych, tylko potrzebne są nam kredki
i  chęci. Sama jestem posiadaczką takich
 książek.                                      
                                                          Eliza Rokita  
 

Eliza Rokita

                 Za co kocham Święta
Święta to cudowny czas, który spędzamy z rodziną. Co roku wyczekuję
Wigilii.                     
  Kocham święta za:                                              
 * wspólnie spędzony czas z rodziną, której nie widzimy na co dzień. *
pyszne jedzenie : barszcz czerwony, uszka, pierogi z  kapustą i
grzybami , ryby, cista i krokiety :)
 * ubieranie choinki, która jest piękna i kolorowa
 * zakupy świąteczne, które bardzo lubię
 * prezenty które chyba każdy lubi :)
 * piękne zapachy świąteczne : jabłko z cynamonem , czekoladowy,
waniliowy, zielone jabłuszko, pomarańcza z imbirem i pomarańcza
 * ozdoby świąteczne, którymi ozdabiam cały dom.
                                                                                             Eliza Rokita
 

            KSIĄŻKA MIESIĄCA
 Minął miesiąc, więc trzeba było wybrać książkę miesiąca. Długo nad
tym myślałam z innymi redaktorami gazety. Po długich namysłach
wybrałyśmy książkę.

                        "Tajniki makijażu"
 Autorką tej książki jest Ewa Grzelakowska znana pod pseudonimem 
 Red Lipstick Monster ( RLM ). Ewa jest youtuberką, która prowadzi
kanał o makijażu, ale na jej kanale znajdą się też inne filmiki. 
 Książka jest o makijażu tak jak sam tytuł wskazuje. Znajdują się w niej
różne działy np. wszystko o brwiach. Są też poradniki jak: jaki kolor
cieni wybrać, żeby pasował do koloru oczu, jak wyskubać brwi, żeby
były w idealnym łuku.
  Ewa zdradza nam swoje porady i tajemnice dotyczące makijażu.             
Nikola Inglot

Źródło:Google.pl

Za co kocham Święta


