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  W   GAZECIE   CHOJNOWSKIEJ

         Szkolna gazetka "Zlepek" ma bardzo długą historię! Nas jeszcze nie
było na świecie, kiedy ukazał się pierwszy numer, gdyż wydawały go
niektóre z naszych mam.
       Chcieliśmy tę historię w skrócie przedstawić redaktor naczelnej Gazety
Chojnowskiej - pani Emilii Grześkowiak. Dlatego też 21 marca odwiedziliśmy
panią Emilię w Urzędzie Miasta w Chojnowie, gdzie mieści się redakcja
jedynej gazety w naszym mieście.
Mieliśmy też inne powody, żeby porozmawiać z redaktorem gazety, którą od
lat czyta duża grupa mieszkańców Chojnowa. Chcieliśmy się pochwalić
naszymi sukcesami! Mamy na koncie ogólnopolskie sukcesy – trzy
zwycięskie reportaże wykonane w aplikacjach sieciowych: „Spacerkiem po
Chojnowie", „Historia spod starej podłogi" (o dawnych chojnowianach i
Stowarzyszeniu Miast Partnerskich) oraz „Fake news – nie daj się  nabrać!".
         Interesuje nas również praca profesjonalisty! Mieliśmy przygotowane
pytania do pani redaktor związane z pracą dorosłego dziennikarza. Pani
Emilia opowiadała o pracy w Gazecie Chojnowskiej, mówiła o tym, że nie ma
nieciekawych tematów, że dobry dziennikarz potrafi odpowiednio
przedstawić każdą sprawę, tak, aby zainteresować czytelników.  Naczelna
Gazety Chojnowskiej dodała, że twierdzenia, iż w Chojnowie nic się nie
dzieje są nieprawdziwe. Wystarczy tylko dobrze się przyjrzeć i mieć chęci
uczestniczenia w różnych imprezach. Poradziła nam, aby w podobny
sposób spojrzeć na szkołę, a na pewno zauważymy różnorodność działań
ioraz wiele ciekawych inicjatyw, które podejmują nasze koleżanki i koledzy.
         Usłyszeliśmy też, że ceni młodych dziennikarzy za nowe pomysły, za
inne spojrzenie na niektóre sprawy. Padło też pytanie: Czy spotkała się pani
w swoim życiu ze zjawiskami paranormalnymi? Pośmialiśmy się chwilę, a
pani Emilia poważnie odpowiedziała, że w Chojnowie zjawisk tego typu nie
zaobserwowano.
         Zdobyliśmy cenne informacje. Wizytę uważamy za udaną! Dziękujemy
pani Emilii i mamy nadzieję na współpracę.
                                                                    redakcja
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     Wyjątkowe daty

Dzień Wagarowicza – 21 marca 

Dzień Wagarowicza jest to szczególny dzień dla uczniów każdej szkoły. W
tym szczególnym dniu każdy uczeń pozwala sobie na trochę wolnego w
trakcie lekcji, co jest  niekoniecznie zgodne z regulaminem szkoły. Jak
udamy się większą grupą to nauczyciele przymkną na to oko, ale gdy

zobaczą że nie ma, np. jednej osoby to może grozić nieobecnością. Jest to
jednocześnie pierwszy dzień wiosny, więc jak słonko przyświeci to każdemu
nie chce się siedzieć w szkole. Każdy chciałby wyjść, wyrwać się ze szkoły,
jednak niektórzy boją się konsekwencji w domu i w szkole, dlatego rezygnują

z "ucieczki" ze szkoły.

28 marca - Dzień Żelków

Choć są niezdrowe i przyklejają się do zębów, to cenimy je za kształt, smak
lub kolor. Mają masę fanów. Nieważne jak, kiedy i gdzie , chociaż raz każdy
z nas spożył ten przepyszny produkt.  Niektórzy nie lubią żelków ani trochę,
a niektórzy kochają. Fanów żelek znajdziemy w każdej grupie wiekowej : od
dziecka po seniora.  Chyba każdy zna prawdziwego smakosza.  Więc dnia

28 marca możemy bezkarnie i spokojnie spożyć taką paczkę żelek. 

30 marca – Godzina dla Ziemi

Niewiele osób słyszało o święcie Godzina dla Ziemi. Jest to dosyć
wyjątkowe święto, ponieważ ma dość nietypowe zasady.  Każdy, kto chce

wziąć udział w tym święcie, musi wyłączyć prąd na godzinę i światło. Święto
obchodzono pierwszy raz w roku 2007 w Sydney, w tej akcji wzięło udział
ponad dwa miliony osób.Święto jest o tyle nietypowe, że i Ziemia w małym

stopniu zaoszczędzi na swoich naturalnych zasobach, ale i my gdy się
postaramy, możemy zaoszczędzić niezłą sumkę. Miejmy nadzieję, że ktoś
spojrzy na to święto w dobrej wierze i chociaż tysiąc osób weźmie udział.

opr. Julia Krakowska
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 K L I M A T Y C Z N A    K L A S A  
 - PODSUMOWANIE PROJEKTU

Dnia 21 marca tego roku odbył się w naszej szkole
konkurs wokalny  The voice of Czwórka. 
 Każda klasa  miała swojego reprezentanta, który miał  przedstawić jedną lub
dwie piosenki.
 Repertuar utworów śpiewanych przez uczniów z różnych kategorii
wiekowych był rozmaity, ponieważ było można się spotkać z piosenkami
doprowadzającymi do łez oraz z szybkimi utworami, które podrywały
publiczność do tańca.  Każdy z uczestników przystąpił do konkursu z
uśmiechem, lecz nie można zapomnieć i o  stresie, w końcu to był konkurs.
 Komisja musiała naprawdę podjąć kilka  bardzo trudnych decyzji. 
W każdej kategorii wiekowej wybrano najlepszych, ale wszyscy  uczestnicy
powinni się czuć zwycięzcami, ponieważ występ przed całą społecznością
szkolną to doprawdy odwaga.
Lubimy takie konkursy, gdyż jest miło i wesoło.Poczuliśmy, że naprawdę
nadeszła już wiosna i takie wiosenne śpiewanie może stać się tradycją w
naszej szkole
Debora Luberda 7c 

Gazeta Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - "Zlepek". Ten numer przygotowali: Martyna Gajda, Julia Krakowska, Debora Luberda i Julia
Kasprzak
Opieka: Marzena Rudzka - Kupczyńska, Beata Wawrzeńczyk

 Nasz projekt, o którym już pisaliśmy wcześniej, a nawet
poświęciliśmy mu jeden z numerów naszej gazety,  zakończyliśmy
dnia 1 kwietnia przedstawieniem w Czwórce.  Teksty  napisaliśmy
sami. Choć data niezbyt poważna, to jednak nie był to Prima
Aprilis i poruszone zostały bardzo istotne kwestie związane z
ekologią i oszczędzaniem energii na co dzień. Przedstawienie
wystawiliśmy  klasom 1-3, a odbyło się ono na małej sali
gimnastycznej. 
Przygotowywaliśmy się do niego ponad miesiąc. Maluchy  siedziały bardzo
grzecznie i cicho, z uwagą nas słuchały.   Na zakończenie wychowawcom
wręczaliśmy bukiet  z wiatraczków zrobionych z papieru i ulotki z
informacjami jak  oszczędzać energię. Przygotowaliśmy je własnoręcznie.
W ramach tej kampanii społecznej, której zadaniem było
edukowanie społeczności szkolnej, przygotowaliśmy też wystawę
dotyczącą energii. Można się z niej dowiedzieć, jak szybko
zużywamy nieodnawialne źródła energii i kiedy się one wyczerpią,
a także jakie są alternatywne rozwiązania – czyli odnawialne
źródła energii, takie jak energia wiatrowa czy solarna. Sporo
miejsca na wystawie zostało też poświęcone temu, jak na co dzień
można oszczędzać energię i zmniejszyć jej zużycie. Znaleźć tam
można wiele praktycznych rad, jak to zrobić.
Martyna Gajda, VII c
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