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Już prawie koniec roku szkolnego, za oknami
pogodowe lato, choć w kalendarzu wiosna.
Zapraszamy jeszcze na kwietniowy

 Dzień Ziemi
Spotkanie z Andersenem
Spotkanie z mistrzynią taekwondo
Zaglądniemy również na naszą szkolną przerwę
Będziemy uczestniczyć w spotkaniu z pisarką
Joanną Chmielewską ze Szklarskiej Poręby
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Od bajki do bajki
 
     W dniu 23 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyły się zajęcia z
pisania tekstów pt. "Od bajki do bajki". Prowadziła je pisarka ze Szklarskiej
Poręby pani Joanna Chmielewska. Sama autorka o sobie mówi tak: 

"Piszę książki, patrząc na Szrenicę za oknem, prowadzę warsztaty
twórczego pisania, odkrywam nowe ścieżki, poznaję ludzi z pasją
i kolekcjonuję okruchy szczęścia... [...]Jestem autorką powieści [...]
 i książek dla dzieci (Historia srebrnego talizmanu, Neska i srebrny
talizman,seria wierszy Zaczarowane rymowanki). Po napisaniu Sukienki
z mgieł zbieram nitki,
by utkać z nich Karminowy szal...”

       Byłam uczestniczką warsztatów, które prowadziła pani Chmielewska i
bardzo mi się one podobały, gdyż organizowano nam różne kreatywne
zabawy. 
      Po przerwie na poczęstunek zaczęliśmy pisać bajki w parach lub
osobno. To było naprawdę ciekawe przeżycie. Okazało się, że w niedługim
czasie potrafimy sami coś stworzyć, napisać ciekawe historie, które
wszyscy oczywiście mieliśmy możliwość je odczytać.
      Już nie mogę doczekać się kolejnych zajęć twórczego pisania.

Jessica Kulik, V b

           Fajna szkoła    

Oto o czym marzymy najbardziej,
by było w szkole

       
Używanie  telefonów komórkowych – 90 % ankietowanych

Brak uwag i ujemnych punktów- 60 % ankietowanych

Więcej zajęć dodatkowych – 15 %

Więcej konkursów – 20 %

Mniej setnych do czerwonego paska – 40 %

Inne- winda w szkole, dłuższe przerwy

 Eliza Rokita

PUNKTY Z ZACHOWANIA POD LUPĄ

  W naszej szkole obowiązują punkty za zachowanie. Ten system, jak
każdy, ma swoje dobre i złe strony. Istnieje on od kilku lat  i ciągle jest
doskonalony i modyfikowany, aby nam było lepiej. Nie zawsze podzielamy
zdanie naszych nauczycieli i ostatnia zmiana nie bardzo nam się podoba.

  W poprzednim regulaminie uczeń otrzymywał 40 pkt. za udział w konkursie
ogólnopolskim, teraz zespół nauczycieli zmienił to na 5 pkt. Nie bardzo nam
ta zmiana przypadła do gustu, gdyż uważamy, że udział w ogólnopolskim
konkursie wymaga poświęcenia czasu, włożenia wiele pracy i chęci, nie
mówiąc już o stresie. Chcielibyśmy, by nasi nauczyciele wzięli to pod uwagę
i jeszcze raz zastanowili się nad ilością punktów, które za tego typu działanie
przyznają.  Rozumiemy też, że niektórzy z nas kierowali się właśnie chęcią
zdobycia wyłącznie punktów i w ogóle do konkursu się nie przygotowywali,
ale na to też trzeba by znaleźć jakiś sposób.

  Może po wakacjach wspólnie z nauczycielami znajdziemy jakieś
rozwiązanie. 

Redakcja (na podstawie rozmów z kolegami i koleżankami)

Warsztaty - czytamy prace

Przy pracy
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Moje hobby - taekwondo
W Chojnowie od 10 lat czynnie działa klub sportowy teakwondo
SFORA. Dzieci i młodzież z sukcesami rywalizują na turniejach
wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Taekwondo to sztuka walki powstała w Korei, która polega na poddawaniu
ciała kontroli umysłu i samodoskonalenia przez regularne treningi. Słowo
taekwondo składa się z 3 członów: tae to po koreańsku noga, kwon - pięść, a
do - droga. Na tym właśnie opiera się filozofia taekwondo - ciągłej pracy nad
sobą za pomocą treningów. Najważniejsza jest chęć doskonalenia się. W
założeniu twórcy tej dyscypliny taekwondo miało być sposobem samoobrony, a
nie sztuką walki, którą dzisiaj, dzięki ogromnej popularności, się stało.
Taekwondo skupia się na zadawaniu ciosów nogami. Walki odbywają się w kaskach i specjalnych ochraniaczach i
HOGO.

Ciężką pracą kształtuje się charakter zawodników. 
W ostatnich tygodniach uczennice naszej szkoły a zarazem zawodniczki
klubu Sfora Taekwondo Chojnów sprawdzali swoje umiejętności na
zawodach: 19. Oberlausitz-Cup 2017, w zawodach brały udział - Julia
Domańska II miejsce (2008-2006), Martyna Merunowicz III miejsce start w
wyższej kategorii wiekowej (2005-2003) oraz Eliza Laskowska III miejsce
(2005-2003); 25-26.03 Bydgoszcz-Cup 2017 - udział w zawodach
brały: Martyna Merunowicz II miejsce (+57 kg, było to dla niej wyzwaniem
startować w tak wysokiej kategorii wagowej) oraz Eliza Laskowska (niestety po
ciężkiej walce odpadła w ćwierćfinale plasując się na 5 miejscu).
Martyna Merunowicz, kl. V c

Czytaj i baw się
 W kwietniu obchodzimy Światowe Dni Książki w związku z czym i w naszej
szkole chcieliśmy pokazać, że są tacy, którzy lubią czytać. Dlatego też
panie polonistki przygotowały nam zabawy związane z twórczością Hansa
Christiana Andersena. Tego baśniopisarza zna każde dziecko - to co lubi
czytać i to, którego czytanie nie jest pasją.

Uczestnikami zabawy byli wszyscy uczniowie klas IV. Spośród siebie
wybrali grupę, która doskonale zna baśnie Andersena. Inni startowali w
konkurencjach sportowych i innych..

Każda z zabaw nawiązywała do jakiejś baśni. I tak "Pewna wiadomość"
pozwoliła nam bawić się w głuchy telefon. Z szarego papieru, który był
"pokrzywą" , robiliśmy koszulki dla braci Elizy z baśni "Dzikie łabędzie",
"renifery" ciągnęły koce z Gerdą, by mogła uratować Kaya i uwolnić go spod
mocy Królowej Śniegu. Prawdziwe księżniczki odkrywały pod poduszkami
"ziarnko grochu". 

Ponadto przygotowaliśmy dla  siebie różne zagadki. Musieliśmy odgadnąć z
jaką baśnią Andersena kojarzą się pokazywane przez kolegów lub koleżanki
rekwizyty, a także musieliśmy zgadnąć z jakiej baśni pochodzi
przedstawiana postać.

Śmiechom i zabawie nie było końca. Chcielibyśmy, by co roku były zabawy
związane z jakąś lekturą. To na pewno zachęci nas do czytania.

au, kl. IV

Międzynarodowy Dzień Ziemi
Jak co roku świętowaliśmy Dzień Ziemi. Jak zwykle było wesoło i
kolorowo, bo klasy przygotowały wielkie transparenty z hasłami i
kolorowe przebrania. Mała sala sportowa zapełniła się też
różnobarwnymi balonami.

Uczniowie klasy IV c i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
przygotowali przedstawienie "Dzień małego ekologa". Potem zaproszeni
uczniowie ze szkoły średniej przedstawili nam na slajdach różne zagrożenia
związane ze zmianą klimatu i zatruwaniem środowiska. Rozmawialiśmy też
o tym, co my moglibyśmy zrobić, by na Ziemi żyło się bardziej zdrowo.
Przecież to my niedługo będziemy odpowiedzialni za jej stan i warto
wiedzieć, co każdy z nas może zrobić dla środowiska.

Warto pamiętać o Ziemi na co dzień, a nie tylko w jeden kwietniowy dzień w
roku!

fn

Przygotowanie "pokrzywowych" koszulek

Pewna wiadomość, czyli głuchy telefon
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Przerwa okiem szkolnego fotoreportera 
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