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Czytam podczas ferii

Już po feriach. Czas zabrać się do pracy.
 Przed nami nowe półrocze i nowe wyzwania.
Ferie nie rozpieściły nas bardzo, bo śniegu
było niewiele. Ale mamy w pobliżu góry, a
tam białego puchu nie brakowało, więc kto
lubi sporty zimowe, mógł ich zakosztować na
karkonoskich stokach.
Wielu z nas spędziło czas przy ciekawej
książce, zaległej lekturze ;-)  lub grach
planszowych. Wszystkim życzymy sił do pracy w
nowym semestrze.  Redakcja
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                 I D Z I E M Y   D O     K I N A

Ostatnio oglądałam film pt. "Kamienie na szaniec" w reżyserii Roberta Glińskiego. Jest to dramat wojenny.

Premiera filmu miała miejsce w 2014 r. . Film został nakręcony na podstawie książki Aleksandra Kamińskiego 

pod tym samym tytułem. Rolę głównych bohaterów  - Alka, Rudego i Zośki grają młodzi utalentowani aktorzy:

Tomasz Ziętek, Marcel Sabat i Kamil Szeptycki.

Akcja filmu rozgrywa się w latach, o których uczymy się na lekcjach historii.
Przedstawia działalność członków podziemnej organizacji harcerskiej
podczas II wojny światowej. 
Film pokazuje bohaterstwo młodych ludzi, którzy muszą się odnaleźć w tak
trudnych i okrutnych czasach
.
Na szczególną uwagę zasługuje doskonała gra aktorska młodych adeptów
sztuki filmowej. Grane przez nich postacie to bohaterowie, którzy mogą być
wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.Mnie najbardziej spodobała się
postać Jana Bytnara- Rudego. Jest to chłopak bardzo inteligentny, zdolny i
oczytany.  Jest wszechstronnie utalentowany, ma zdolności plastyczne. Z
Zośką i Alkiem łączy go prawdziwa przyjaźń. Jest gotów oddać za przyjaciół
życie. 
Gdy zostaje aresztowany, jest poddawany strasznym torturom. Jednak
Niemcom nie udaje się go złamać, Rudy nie wydaje nikogo. Jest to bohater,
który jest wzorem do naśladowania dla młodych ludzi.
Uważam, że film "Kamienie na szaniec" powinien obejrzeć każdy młody
człowiek. Na szczególną uwagę zasługuje doskonała gra młodych aktorów.
Ukazana w filmie przejmująca historia przyjaźni młodych chłopaków powinna
skłonić widzów do zastanowienia się, co tak naprawdę w życiu jest
najważniejsze.
Przyjaźń, lojalność, wierność swoim ideałom powinna być najważniejsza dla
każdego pokolenia młodych.
Julia Siwka, kl. VIII b

Joanna Nadin „Dziennik Rachel, lat 13 i ¾”
  Chciałabym polecić wszystkim książkę Joanny Nadin „Dziennik Rachel, lat
13 i 3/4”. Jej bohaterka skończyła 13 lat i każdy dzień swojego życia opisuje
w dzienniku. Życie Joasi jest tragicznie … zwyczajne i nic się w nim nie
dzieje. Ma zwykłą rodzinę, zwykłych znajomych i to jest rzecz, na którą
Joanna się nie godzi. Jest przekonana, że w końcu musi wydarzyć się coś,
co na zawsze odmieni jej los. Dlatego postanawia zaprzyjaźnić się z
nowymi, oryginalnymi i nietuzinkowymi ludźmi.
  Jeśli ktoś chce dowiedzieć się, jak tragicznie nudne życie Joanny nabrało
tempa, musi koniecznie przeczytać tę książkę.
Amelia Mastalerz

Agnieszka Chylińska „Labirynt Lukrecji”
Agnieszka Chylińska – piosenkarka, jurorka w Mam Talent i Mali Giganci,
napisała książkę. Zdziwiłam się, że to ona napisała tak piękna opowieść o
tajemniczym labiryncie i dziewczynce, która postanowiła przestać mówić.
  „Labirynt Lukrecji” baśniowa opowieść o Lukrecji i jej rodzicach
mieszkających w starej kamienicy. O jesiennej szarudze i wiosennym
ociepleniu, o wyczekiwanych z niecierpliwością zagadkowych kopertach i
tęsknocie za szczęściem. O smutnym, szarym i tajemniczym życiu w, które
wplątują się tajemnicze sny, koperty, zagadki, których nieświadoma
dziewczynka nie może zrozumieć.
  Czy historia tej dziewczynki zakończy się dobrze? Czu Lukrecja nie będzie
mówić do końca życia? Czy odgadnie tajemnice w jej życiu? Wygra radość
czy smutek? Jak zakończy się ta smutna opowieść?
Żeby dowiedzieć się jaka będzie odpowiedź na te pytania wystarczy
przeczytać książkę.
LJ

K Ą C I K  M O L A  
K S I Ą Ż K O W E G O G R A M Y

Scrabble to bardzo znana gra, ale niezwykła. Dzięki niej mogłam
poszerzyć swoje słownictwo i poprawić ortografię. Głównym jej
celem jest ułożenie jak największej ilości słów na planszy za jak
największą ilość punktów. Słowa układane są jak w krzyżówce. Ta
gra wyzwala ducha rywalizacji. Można przy niej sprawdzić zasób
swojego słownictwa lub poszerzyć je dzięki innym graczom.
Inną grą, którą chciałabym polecić, są bierki. Grała w nie moja mama, a
także babcia zna je ze swojej młodości. I właśnie z babcią grywam w bierki
regularnie.
Wystarczy ze stosu różnych patyczków wyciągnąć te, które mają najwięcej
punktów.  Każde poruszenie stertą patyczków powoduje utratę kolejki i
możliwość zdobywania punktów.
Czego uczy gra? Przede wszystkim cierpliwości, skupienia i dokonywania
właściwych wyborów, oceny sytuacji na tzw. kupce. Dla tych, co mają
kłopoty z pamięciowym dodawaniem, to także nauka.

Na feriach chodząc z rodzicami po kołobrzeskich uliczkach, zauważyłam
księgarnię, stwierdziłam, że może uda mi się tam kupić jakąś ciekawą
książkę.
I tak, jak myślałam, wchodząc do księgarni, od razu zauważyłam znany mi
już tytuł ,, Do wszystkich chłopców, których kochałam", Znałam go, bo
właśnie na bazie tej książki nakręcono film, który oglądałam i bardzo mi się
podobał.
Kupiłam tę książkę z nadzieją, że będzie tak dobra jak film i tak było...
Książka opowiada o nastoletniej dziewczynie, która w przeszłości napisała
listy do chłopaków, którzy kiedyś jej się podobali. W sumie napisała pięć
listów, każdy do innego chłopaka, w którym była zadurzona. Pisała te listy po
to, aby pozbyć się już niechcianych uczuć do   każdego z chłopców, niestety
była tak niemądra, że zawsze adresowała te listy, ale chowała je głęboko
tak, żeby do nich nie wracać i by nikt ich nie przeczytał.
Tak, jak wspomniałam wcześniej, nie było to mądre, żeby adresować te listy,
ponieważ pewnego dnia jej siostra w zemście za inny incydent wysłała te
listy, bo wcześniej zauważyła, że jej siostra coś pisze, a gdy ta weszła do
pokoju szybko to chowała.
Co mogło się zdarzyć, gdy listy dotarły do każdego z pięciu chłopaków?
Tego dowiecie się, gdy przeczytacie tę książkę, bądź oglądnięcie ten film. 
Osobiście polecam i to, i to. Bo zakończenie filmu, jak i książki mogą was
baaardzo zdziwić.
zbajek
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 Pewnego mroźnego wieczoru...
(debiuty pisarskie)

O T W A R C I E    G A B I N E T U    C H E M I C Z N E G O

Ciąg dalszy..

         Pomyślałam: Może noga jest złamana? To mnie nie obchodzi! Chcę
stąd wyjść! Złapałam się krawędzi, podciągnęłam się, ale spadłam. 
Próbowałam wyskoczyć, ale nie udawało mi się to. Przeszłam wzdłuż rowu,
nie znalazłam żadnego wyższego punktu. To koniec. Będę tu tkwić do rana.
Pewnie ludzie idący do pracy mnie znajdą i pomogą wyjść. Nie!!! Nie chcę
czekać do rana. Skupiłam się, złapałam ręką jakiś wystający z ziemi
element, postawiłam nogę na ściance i podskoczyłam. Wyprostowałam
ręce, położyłam kolano na ziemi i... wydostałam się! Wolność! Obiecałam
sobie, że będę ostrożniejsza i żadna dziura mnie już nie złapie. Niestety, nie
obeszło się bez bólu. Coś mi się stało w nogę. Lekarz, do którego
pojechaliśmy nazajutrz, stwierdził, że to naderwane ścięgno i zwichnięty
woreczek skokowy. Ale to już bez znaczenia. Jestem zdrowa i mam
nietypowe wspomnienia. 

                                                                      Kaja Krakowska

       

     W lutym w naszej szkole otwarto pracownię chemiczną z prawdziwego
zdarzenia. Pani dyrektor zaprosiła na otwarcie przedstawicielki Rady
Rodziców. Były tam obecne wszystkie media z miasta. My, jako szkolne
dziennikarki, też miałyśmy przyjemność uczestniczenia w pokazie, który
zorganizowała nauczycielka chemii-pani Małgorzata Potaczała wraz z klasą
7a. Chłopcy z tej klasy wykonywali doświadczenia z wodą, np.: badali jej
twardość. Pani dyrektor i pani Potaczała opisywały nowy gabinet, mówiły o
jego wyposażeniu: tablicy interaktywnej, stołach z doprowadzoną wodą do
wykonywania doświadczeń i tajemniczej przeszklonej szafce, która nazywa
się dygestorium. Panie zaprowadziły wszystkich na zaplecze, gdzie znajdują
się, między innymi, preparaty do doświadczeń. Przede wszystkim jednak,
mówiły o bezpieczeństwie: podczas doświadczeń uczniowie będą używać
fartuchów i okularów ochronnych, wszystkie niebezpieczne substancje
znajdują się na zapleczu i są dobrze zabezpieczone. 
      Bardzo nam się ta pracownia podoba. Nie możemy się doczekać, kiedy
będziemy mieć tam lekcje. To już w przyszłym roku!

                                          Kaja Krakowska i Wiktoria Łuczkowiec, klasa 6c
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                W A L E N T Y N K I 

Gazeta uczniów Szkoły Podstawowej  4 w Chojnowie "Zlepek". Przy
numerze pracowali:
Zuza Bajek, Julia Siwka, Amelia Mastalerz, Wiktoria Łuczkowiec,

    14 lutego w naszej szkole obchodzono Walentynki. Przez cały tydzień
poprzedzający to wydarzenie zbierano kartki, które były rozdawane ich
adresatom właśnie 14 lutego. Wiele dziewczyn chodziło zarumienionych tego
dnia, a chłopcy mieli uśmiechy na twarzach. Można było częstować się
pysznymi i ślicznie ozdobionymi słodkościami przygotowanymi przez klasy
siódme.  W wielu klasach dzieci obdarowywały się drobnymi prezentami. 
      W naszej szkole nie traktuje się Walentynek tylko jako święta
zakochanych. Jest to, po prostu, kolejna okazja do okazania sympatii
koleżance, koledze, przyjaciółce, przyjacielowi. 
       W holu głównego budynku szkoły ozdobiłyśmy tablicę serduszkami z
napisem "kocham Cię" w języku: polskim, ukraińskim, czeskim, francuskim,
japońskim i chińskim :) 

                         Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja Krynicka i  Kaja Krakowska

Kaja Krakowska, Patrycja Krynicka
opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska
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