
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
J.Korczaka w Chojnowie
Kilińskiego 23
59-225, Chojnów

Numer 1 12/17

                         SAFE MEDIA

1.Do not give your and your family personal data away
(address, surname, phone number etc.).

2.Be very careful if you meet new people on the Internet.

3.Don't be rude and don't insult anyone.

4. Don't show anybody your passwords and remember to
log out of websites.

5.Inform your parents if something disturbs you.

6.Ignore massages from unknown people.

7.Don't tell unknown people about your travels because
they may rob your house.

8.Be careful when you download files from the Internet-
they may be copyrighted.

9.Use antivirus software.

10.Remember that the Internet may be addictive!

.

                                         BEZPIECZNE MEDIA

1.Nie podawaj prywatnych informacji o sobie i rodzinie. 

2.Bądź uważny, kiedy poznajesz nowych ludzi w Internecie.

3.Nie bądź nieuprzejmy i nikogo nie obrażaj.

4.Nie pokazuj nikomu swoich haseł i pamiętaj, aby wylogować się ze stron 
internetowych.

5.Poinformuj swoich rodziców, jeśli coś cię niepokoi.

6.Ignoruj wiadomości od nieznanych ci osób.

7.Nie informuj nieznanych ci osób o swoich podróżach, ponieważ mogą okraść twój dom.

8.Zachowaj ostrożność podczas pobierania plików z Internetu – mogą być one chronione
prawami autorskimi.

9.Używaj oprogramowania antywirusowego

10.Pamiętaj, że Internet może uzależniać!

                                                                           
                                                                               red. Marta Kucyk kl. IVB

.
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     Last summer I read a fascinating
book entitled ''The Magic Tree – Red
Chair''. The author is Andrzej 
Maleszka.
     The book is about three children
who found an old chair. It soon
turned out that this chair is magic
and it may fulfill wishes. From this
moment, the children experience
many amazing adventures.
     The book is funny but also
trilling.
I recommend it to everyone- Julia
Grzech kl. IVB.

     
     Ubiegłego lata przeczytałam
fascynującą książkę pt. ''Magiczne
Drzewo – Czerwone Krzesło".
Autorem jest Andrzej Maleszka.
     Książka opowiada o trójce dzieci,
które znalazły stare krzesło. Wkrótce
okazało się, że to krzesło jest
magiczne i może spełniać życzenia.
Od tego momentu dzieci przeżywają
wiele niesamowitych przygód.
     Książka jest zabawna, ale
również z dreszczykiem. Polecam
wszystkim- Julia Grzech kl. IVB.

.

 
                                 A BOOK REVIEW- RECENZJA KSIĄŻKI

.
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                                 Zdrowie jest bardzo ważne!

                                   Health is very important!

Każdy z nas wie, że zdrowie to nie wszystko, ale bez zdrowia wszystko 

jest niczym, dlatego też dbajmy o nie codziennie.

Młodzi ludzie powinni jeść 5 niewielkich posiłków dziennie i zawsze 

pamiętać o śniadaniu! Warzywa i owoce są najcenniejszymi źródłami 

witamin i minerałów, dlatego też muszą być główną częścią każdego 

posiłku. Nie zapominajmy o piciu minimum 2 litrów wody, a ostatni 

posiłek zjedzmy 3 godziny przed snem.

Aktywność fizyczna jest bardzo ważna- ćwiczmy codziennie lub 

przynajmniej chodźmy na długie spacery- to pozwoli nam pozostać w 

dobrej formie. Każdy człowiek powinien spać przynajmniej 8 godzin 

dziennie, warto kłaść się wcześnie, aby potem wcześnie wstać . 

Najważniejsze jest jednak to, aby w każdej chwili być szczęśliwym i 

uśmiechniętym- bo przecież śmiech to zdrowie!

Each of us knows that health is not everything, but without health 

everything is nothing, so let's take care of it every day.

Young people should eat 5 small meals a day and always remember 

breakfast! Vegetables and fruits are the most valuable sources of 

vitamins and minerals, so they must be the main part of every meal. 

Do not forget to drink a minimum of 2 liters of water, and the last 

meal eat 3 hours before bedtime.

Physical activity is very important - let's exercise every day or at 

least go for long walks - this will allow us to stay in good shape. 

Everyone should sleep at least 8 hours a day, it is worth to lie down 

early in order to get up early. The most important thing, however, is to 

be happy and smiling at any time - because laughter is health!

                                                               

                                                           red. Magdalena Trzeciak VB
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young learners

                 A ROBOT IS MY FAVOURITE TOY!- ART OF THE LITTLEST
                      ROBOT JEST MOJĄ ULUBIONĄ ZABAWKĄ!- 
            PRACE PLASTYCZNE NASZYCH NAJMŁODSZYCH UCZNIÓW

1b
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                    AN INTERVIEW WITH OUR MUSIC TEACHER 
                               MR ZENON CHMIELEWSKI

                    WYWIAD Z NASZYM NAUCZYCIELEM MUZYKI 
                              PANEM ZENONEM CHMIELEWSKIM

How long have you been a music teacher? 
Over 40 years.

What instruments can you play?

Piano, keyboard, violin, guitar, flute and drums.

What instrument would you like to learn to play?

Western concert flute.

Is your family also musically talented?

My godfather was a very good violinist.

What kind of music do you like?

I like Mozart and Chopin.

Do you think that there are any musically talented pupils at our school?

Yes, there are many and I think we will hear about them in the future.

Have you got any hobbies, except music?

I really like riding a bicycle.

Were you a good student?

I was an outstanding student.

What subject didn't you like?

Chemistry!

Do you like your job?

I like it very much!

Jak długo uczy pan muzyki?

Ponad 40 lat.

Na jakich instrumentach potrafi pan grać?

Na pianinie, keyboardzie, skrzypcach, gitarze, flecie i perkusji.

Na jakim instrumencie chciałby pan jeszcze nauczyć się grac?

Na flecie poprzecznym.

Czy pana rodzina jest również muzycznie utalentowana?

Mój ojciec chrzestny był bardzo dobrym skrzypkiem.
 
Jaki rodzaj muzyki pan lubi?

Lubię Mozarta i Chopina.

Czy według pana są w naszej szkole muzycznie utalentowani
uczniowie?

Tak, jest wielu i myślę, że usłyszymy o nich w przyszłości.

Czy ma pan jakieś hobby poza muzyką?

Bardzo lubię jazdę na rowerze.

Czy był pan dobrym uczniem?

Byłem wyróżniającym się uczniem.

Którego przedmiotu pan nie lubił?

Chemii!

Czy lubi pan swoją pracę?

Bardzo lubię swoją pracę!

                                                      red. Monika Kucyk VB
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                       AN INTERVIEW WITH OUR PE TEACHER 
                                   MR RYSZARD KOPACKI

                       WYWIAD Z NASZYM NAUCZYCIELEM WFu 
                               PANEM RYSZARDEM KOPACKIM

Do you like lynxes?

Yes, because they are very determined.

What is your favourite colour?

Blue.

What is your biggest dream?

To go to space.

What annoys you the most?

Indecisive people.

What is your favourite kind of music?

Pop, rock and film music.

What is your favourite sport?

Water volleyball.

What are your greatest assets?

I'm decisive and firm.

What do you like most about your job?

I like teaching children some things that are useful for them in the future.

Czy lubi pan Rysie?

Tak, ponieważ są bardzo zdeterminowane.

Jaki jest pana ulubiony kolor?

Niebieski.

Jakie jest pana największe marzenie?

Wyprawa w kosmos.

Co denerwuje pana najbardziej?

Niezdecydowani ludzie.

Jaki jest pana ulubiony rodzaj muzyki?

Pop, rock i muzyka filmowa.

Jaki jest pana ulubiony sport?

Siatkówka wodna.

Jakie są pana największe zalety?

Jestem zdecydowaną i stanowczą osobą. 

Co lubi pan najbardziej w swojej pracy?

Lubię uczyć dzieci rzeczy, które przydadzą im się w przyszłości.

                                                         
                                                         red. Julia Grzech
                                                          i  Marta Kucyk 
                                                                IVB


