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 W TYM NUMERZE:
Niesamowite wydarzenia  z wycieczki !!!!
Wystrzałowy obóz  
SPORTOWY nad morzem!
Czwórkowa moda MIKOŁAJKOWA 
Zabytkowe miastoooo! DREZNO 
 ANDRZEJKOWA DYSKOTEKA JEJE...

kolonieobozynet
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          PODSUMOWANIE ROKU - NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY Z GAZETY     
                 CHOJNOWSKIEJ WEDŁUG WIKTORII ŁUCZKOWIEC :)

katedra

katedra

latarnia

 Gdy wracaliśmy z Drezna, doszło do
nietypowej sytuacji, jeden z uczestników
zgubił telefon przed autobusem. Kiedy
autobus ruszył, rozległ się krzyk: ,,STOP"
Wszyscy byli wystraszeni. 
Nagle kolega powiedział
-  Proszę otworzyć  autobus, zostawiłem
telefon w trawie. 
Wszyscy wybuchnęli  śmiechem.    
                                                 
 Tymoteusz
  Krakowski
 VIIc

                                              
                          Z A B Y T K I     D R E Z N A    STADT to MIASTO

    DENKMAL
               to
                 ZABYTEK
                                 :) 

TELEFON to PHONE

  AUTOBUS to BUS

  ŚMIAĆ SIĘ 
                     to
                     LACHEN
 :)

Najatrakcyjniejsze
budowle Drezna:  
katedra św. Trójcy -
świątynia katolicka
usytuowana na Starym
Mieście w centrum
Drezna znana również
w literaturze jako
Kościół Dworski;
kościół Marii Panny -
barokowy luterański
kościół znajdujący się
na drezdeńskim
Neumarkt. Największy
po katedrze
w Strasburgu
budynek

wzniesiony z
piaskowca.
opracowali: Olivier
Jaworski,
Kuba Kałwak

    Nasza redakcyjna
koleżanka Wiktoria
Łuczkowiec jest
zawsze bardzo
zainteresowana
bieżącymi
wydarzeniami. Lubi
obserwować, co
dzieje się wokół niej.
Nic,co dzieje się w
szkole, czy w
mieście, nie umknie jej
uwadze. Wiktoria
czyta prasę lokalną,
przegląda

strony internetowe.
Ostatnio zrobiła dla
siebie folder z
wycinkami z Gazety
Chojnowskiej i
krótkimi opisami
najciekawszych,
według niej, artykułów.
Można w nim
przeczytać o gościach
z Wrocławskiego
teatru Pantomimy,
stypendiach
burmistrza miasta czy
o chojnowianach

z pasją. Mamy też
krótki artykuł
spektaklach w
MOKSiR, akcji
"Sprzątanie Świata" i
opis pewnego dnia
przedszkolaków z
naszego miasta.
Podziwiamy Wiktorię i
życzymy sukcesów
na polu
dziennikarskim.

O.J.

O.J

O.J
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ANDRZEJKI 2018 W SP4

             
                        MIKOŁAJKOWA MODA

Klasa 6c szóstego grudnia

29 listopada odbyła się
w naszej szkole
dyskoteka
andrzejkowa. Muzykę
słychać było już przed
budynkiem. Na
początku wszyscy stali
pod ścianami i nie
tańczyli, ale dzięki
wspaniałej muzyce,
szybko zaczęli się
bawić. Bawiliśmy się w
szatni szkolnej, która
znajduje się w piwnicy.

Porządku pilnowali
nauczyciele i rodzice.
Zabawa skończyła się
o 20.00 piosenką "To
już jest koniec". DJ
spisał się na medal i
dostał brawa. Wszyscy
byli zadowoleni z
imprezy, później ją
wspominali. Mam
nadzieję, że będzie
powtórka w przyszłym
roku. 
       W.ŁuczkowiecW.Łuczkowiec

W.Łuczkowiec

W.Łuczkowiec

W.Łuczkowiec W.Łuczkowiec

Wiktoria Łuczkowiec

W.ŁuczkowiecW.Łuczkowiec W.Łuczkowiec
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NIEPODLEGŁOŚCIOWY CAMP
SPORTOWY

CO NA OBOZIE?
Niedawno odbył się obóz sportowy w Pucku pod nazwą Niepodległościowy
Camp Sportowy. W programie tej wycieczki była m.in. lekcja W-F, w której
uczestniczyły dzieci z trzech województw – pomorskiego, mazowieckiego
oraz dziewczyny z naszego województwa dolnośląskiego. 
Na tych lekcjach były różne konkurencje sportowe, np. przeciąganie liny,
rzuty do kosza i gra w piłkę ręczną. Każdy bardzo dobrze się bawił.
Najbardziej podobało mi się przeciąganie liny, ponieważ każdy miał  duży
wkład i wszyscy razem współpracowaliśmy.

Debora Luberda

PREZENTY MIKOŁAJKOWE
Będąc na Sportowym CAMPIE Niepodległościowym w Pucku, dnia 6.12
wszyscy uczestnicy CAMPU dostali od sponsorów mikołajkowe paczki. 
Wszystkie te pudełka były w kolorze czerwonym, a znajdowała się w nich
ogromna ilość słodyczy, co bardzo ucieszyło uczestników. W paczkach
znajdował się: rogalik, batoniki, żelki, draże, cukierki, gumy do żucia.

OSTATNIE PREZENTY NA CAMPIE
Ostatnie prezenty na Sportowym CAMPIE Niepodległościowym dostaliśmy
na pobliskiej hali sportowej w Pucku. Po półtora godzinnym treningu
przedstawiciele fundacji sponsorujących CAMP: Orły Sportu oraz ORLEN
Dar Serca, podarowali nam: czerwony komin, przypinkę z logiem, opaskę
odblaskową i piłkę plażową.

Ola Wolska

 POKOJE
No obozie byliśmy zakwaterowani w pokojach trzyosobowych. Po przejściu
przez drzwi wchodziło się do niewielkiego przedpokoju,  w którym
znajdowała wysoka szafa i wejście do łazienki i głównej części pokoju. 
Główna część była dosyć spora, mieściły się w niej łóżka, stół i kilka
krzeseł. Niektóre z łóżek były wygodne – a niektóre były tak twarde, że nie
dało się na nich spać. Zazwyczaj spędzaliśmy w nich większość czasu.
Wieczorami grywałyśmy w UNO, śmiejąc się i opowiadając różne historie.
Pokoje bardzo mi się podobały.

Martyna Merunowicz
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