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Zlepek  na Popołudnie z Czwórką

  Nasza szkolna gazeta od lutego 2014 roku
pojawia się w elektronicznym wydaniu na
platformie Junior Media. Nasze  papierowe
wydania ukazują się jedynie w szczególnych
okolicznościach. Takim właśnie jest
tradycyjne spotkanie na festynie pod nazwą
Popołudnie z Czwórką
  Tak było i w ostatnim tygodniu czerwca,
kiedy szkoła zaprosiła  wszystkich
czytelników i sympatyków  do wspaniałych
kramików przygotowanych przez Rodziców.
Można było  nie tylko zasiąść przy stoliku
przy aromatycznie pachnącej kawie i
przepysznym ciastku. Na scenie pojawiły się
nasze szkolne talenty – recytatorzy i
piosenkarze. Być może ta scena stała się
pierwszym występem przyszłego celebryty?
Na tegorocznych kramach pojawiły się
naleśniki, czekoladowa fontanna, popcorn,
galaretki i inne smakowitości.  Jak na szkołę
promującą zdrowie – nie są to nasze
sztandarowe produkty, które jemy tu na co
dzień, ale w szczególnych okolicznościach m
pozwoliliśmy sobie na odrobinę szaleństwa.

Zaprosiliśmy    też na stanowiska
fotograficzne, z biżuterią oraz  do salonu
wizażu.

  Na uczniów naszej szkoły czekała niezwykła
atrakcja – gra dydaktyczna. Tu każdy był
wygrany, a nagrody dla najlepszych okazały
się naprawdę warte rywalizacji.

  Zaprośiliśmy też Państwa na spektakl
szkolnego teatru Czwórka oraz na wystawę
gier planszowych wykonanych przez klasy w
ramach zadań projektowych.

  Dla tych, którzy chcieli  nas wesprzeć
finansowo, przygotowaliśmy licytację
różnych przedmiotów, m.in. grilla.

  Wszystkie zarobione podczas festynu
pieniądze ( a jest ich 7 tysięcy) zostaną
przeznaczone na zakup kolejnej tablicy
interaktywnej. Tak więc prośby  o wsparcie,
nie pozostały bez echa. 

Redakcja Zlepka

SZKOŁA W BUDOWIE NASZA PIĘKNA SZKOŁAap fn



www.gazetawroclawska.pl Gazeta Wrocławska | Numer 14 10/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Zlepek

Jak minął rok w naszej szkole
Przedstawiamy w naszym gazetowym skrócie, na ile pozwala nam ilość stron,  przestawić najważniejsze wydarzenia tego roku w naszej szkole. Na pewno
będzie to wybór subiektywny, bo nie wszędzie byliśmy  i wszystko widzieliśmy.  Najdokładniejsze informacje na naszej internetowej stronie
www.sp4.chojnow.eu w zakładce - aktualności

  To już kolejna trzecia edycja, w której braliśmy udział (a czwarta w ogóle,
bo braliśmy udział w 2002r. po raz pierwszy). 

Edycja inna niż dotychczasowe, bo jej zadaniem było wspólne
wypracowanie zmian. Brali w niej udział Uczniowie, Nauczyciele i Rodzice,
choć nie każdy z uczestników miał tego świadomość.

  Hasłem naszych wspólnych działań w  roku 2016/17 było:

 Człowiek bez pasji jest jak okręt, który nie wie, dokąd zmierza.  

W miarę upływu czasu, analiz różnych ankiet uszczegółowialliśmy nasze
działania. Chcieliśmy, by w naszej szkole było ciekawiej, przyjaźniej i
bardziej bezpiecznie. Dokładnie cel szczegółowy brzmiał tak:

Szkoła tak zagospodaruje czas uczniów spędzony w szkole, a nauczyciele
w pełni wykorzystają dostępny sprzęt i pomoce naukowe, żeby w szkole
było ciekawiej, przyjaźniej i bardziej bezpiecznie

Trudno w kilku zdaniach powiedzieć o wszystkich działaniach, jakie podjęli
Nauczyciele, Rodzice, Dyrekcja i Uczniowie, ale każdy z nich włożył swoją
cegiełkę.

  Jakie zdania były podejmowane? Nie tylko zmieniły się nasze korytarze,
powstały różne kąciki.

Nauczyciele, jak w poprzednich edycjach stosowali metody odwróconych
lekcji, klasy uczyły się od siebie. 
W szóstej klasie zostały zgrywalizowane  Bajki robotów i uczniowie mogli w
swoim tempie oraz za pomocą różnych środków poznać utwory Stanisława
Lema. 
Na co dzień jest wykorzystywany sprzęt, który posiada szkoła. 

TIK, dzięki Szkole z Klasą, stał się bliższy każdemu uczniowi.

KĄCIK, GDZIE SPOŻYWAMY POSIŁKI

RANKING GRACZY

5 D UCZY 4 C UŁAMKÓW

bw

http://www.sp4.chojnow.eu/
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W szkole odbyło się wiele spotkań z ciekawymi ludźmi (różnych zawodów),
którymi także są nasi Rodzice – wielu z nich potrafi zaprezentować
niezwykłe talenty. 
Być może w przyszłym roku znajdziemy więcej odważnych i chętnych do
spotkań z uczniami.

Wszystkie klasy odwiedziły również Muzeum Regionalne w Chojnowie. 

Poznaliśmy tam nie tylko najnowsze wystawy, ale dowiedzieliśmy się wiele
o historii naszego miasta, bo taki  właśnie był cel tych zajęć.

Podczas jednej z wizyt w muzeum uczniowie obejrzeli aktualnie
prezentowaną wystawę zatytułowaną „Pasjans z samych serc", która
obrazowała, jak przed stu laty, ludzie na całym świecie okazywali sobie
uczucia i wyznawali miłość. 

Była to dość ciekawa konfrontacja z wszechobecnym SMS-em.
ł

Z innych wyzwań, które niewątpliwie  wiązały się ze Szkołą z Klasą było
organizowane w kwietniu w związku ze Światowym Dniem Książki  
spotkanie uczniów klas IV z Baśniami Hansa Christiana Andersena. Jednym
z zeszłorocznych priorytetów Ministerstwa Oświaty było :

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych
wśród dzieci i młodzieży

Dlatego też turniej dla czwartoklasistów przebiegał pod hasłem: 

Czytaj i baw się, 
polonistki chciały pokazać, że czytanie może być inspiracją do zabawy. 

Uczniowie musieli wykazać się nie tylko wiedzą polonistyczną, ale i
sprawnością fizyczną, kiedy np. pędzące renifery musiały zawieźć do celu
Gerdę.

Działań  było podejmowanych wiele i  tak jak w
poprzednich latach zasłużyliśmy sobie na tytuł  

SZKOŁY EKSPERCKIEJ

redakcja

SZYKOWANIE KOSZULEK Z "POKRZYW"

ZMAGANIA Z KRZYŻÓWKĄ

SPOTKANIE Z MIŁOŚNIKIEM PODRÓŻY, GEOLOGIEM -
WOJCIECHEM DRZEWIECKIM

PAN MARIUSZ GARBERA - O HISTORII MIASTA
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Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i
placówkach. 
To kolejny cytat z priorytetów Ministerstwa Oświaty, stąd nasza szkolna
świetlica zaangażowała  się i przystąpiła do programu Mega Misja.Programy
funkcjonują obecnie w ponad 370 szkołach, gdzie korzysta z nich blisko
9000 dzieci.
  Celem programu jest podniesienie cyfrowych kompetencji wychowawców
świetlic i ich uczniów. Chodzi o to, by najmłodsi byli bezpiecznymi i
świadomymi użytkownikami TIK, a ich wychowawcy mieli dostęp do
sprawdzonych materiałów, dzięki którym mogą prowadzić interesujące
zajęcia.

Mega Misja nie polega jedynie na zajęciach przy komputerze – uczniowie
rysują, wycinają, dyskutują. 
W ten sposób ćwiczą także ważne kompetencje społeczne: umiejętność
współpracy i osiągania kompromisów.

  Nasi młodsi koledzy i koleżanki, którzy uczęszczają do świetlicy zaliczyli
wiele obszarów Mega Misji i nabyli liczne kompetencje. 

Jakie to obszary? 

Między innymi – kompetencje cyfrowe, bezpieczeństwo w komunikacji i w
mediach, kreatywne korzystanie z mediów, sposoby wyrażania opinii i
przedstawiania faktów w różnych mediach.

  Zdjęcia z świetlicowych zajęć mówią same za siebie.
W tym roku szkolnym kontynuujemy MEGA MISJĘ.

au

KREATYWNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW

KREATYWNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW

JA I MÓJ KOMPUTER
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Kochamy zwierzaki
  Warto wspomnieć i o wolontariacie. Od lat nasza szkoła pomaga
schroniskom dla zwierząt, ostatnie kilka lat to pomoc Stacyjce Maltusia. 

Ostatnim dokonaniem uczniów była nie tylko zbiórka pieniędzy i karmy dla
opuszczonych zwierzaków. Otóż uczniowie dwóch klas 6a i 4b odwiedzili
Stacyjkę w Mierczycach.

Dzięki zaproszeniu pani prezes Aleksandry Czechowskiej, uczniowie mieli
możliwość zobaczyć na żywo jak wygląda schronisko, opieka nad
zwierzętami i poznali historię prawie każdego zwierzaka przebywającego w
fundacji. 

Po przywitaniu się i krótkiej rozmowie z panią Aleksandrą, uczniowie od razu
zabrali się do pracy. Wspólnie podzielili obowiązki, część  poszła na spacer
z psami, inni zabrali się do drobnych prac, jak np. pakowanie słomy do
worków, grabienie, przewożenie ziemi, układanie w ogrodzie kamieni,
dokarmianie zwierząt, sprzątanie stajni czy przygotowanie posłania dla koni
itp. 

Dla każdego ucznia było to duże doświadczenie i jednocześnie ogromna
frajda, gdyż mogli wspólnie wykonywać czynności, z którymi wcześniej nie
mieli do czynienia.
uc

Co słychać w Zlepku?
  My również jesteśmy zaTIKowani. Od czterech lat pojawiamy się na
platformie Junior Media, a tam oprócz wydawania gazety podejmujemy się
wielu wyzwań. 

I tak w  poprzednim roku zespołowo wykonaliśmy projekt w aplikacji
ThingLink  Dawno temu w mojej okolicy (założono redakcję), do tego zadania
przystąpił też nasz szkolny kolega, zapoznał się z nową aplikacją i wykonał
projekt Moja szkoła dawniej i dziś. Oba projekty można zobaczyć na stronie
http://www.sp4.chojnow.eu/index.php?strona=506824&menu=4

Ponadto wykonaliśmy zadanie Tu mieszkam, tu żyję, tu pomagam, w
którym opowiedzieliśmy, jak nasza szkoła pomaga zwierzętom. A wszystko
to zrobiliśmy, korzystając z platformy do multimedialnych reportaży  Atavist.

  Ponad dwudziestu uczniów zamieściło na platformie Junior Krytyk swoje
recenzje. Wykonaliśmy też numer specjalny gazety pod nazwą WAKACJE.

  A nasza redakcyjna koleżanka Amelia Mastalerz i jej projekt  Koszulki dla
Junior Dziennikarza znalazł  się w grupie 10 najlepszych na całą Polskę. Do
13 czerwca trawało głosownie internautów i dzięki wysiłkowi społeczności
szkolnej, a także rodziców i sympatyków szkoły  Amelka zdobyła drugie
miejsce w Polsce, a wszystko zależało  od naszych kliknięć. 

Redakcja

Amelia i jej projekt

Przy pracy

Aby zwierzakom było lepiej...bw
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