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Bardzo ciekawym  zajęciem jest oglądanie
starych  gazet. Sprawdziliśmy jak wyglądały
"Zlepki" sprzed dziesięciu, dwudziestu lat.
Jeśli Was to też zainteresuje, spójrzcie na
ostatnią stronę. 
A może lubicie tajemnicze historie? Atmosferę
grozy? Niewyjaśnione zagadki?  Zajrzyjcie do
opowiadania Wiktorii...
 Zapraszamy - redakcja "Zlepka"
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MOTO KĄCIK

To było dawno temu...

  CIĄG DALSZY
     Szkoła to nasz drugi dom. Niejeden uśmiechnie się, czytając to zdanie. I
o to chodzi! Wiemy, że czasem pobyt w tym "domu" to prawdziwa walka o
przetrwanie. Popytaliśmy szkolnych kolegów o to, jak sobie radzą na co
dzień i od święta w szkole. W trudnych, nietypowych sytuacjach, ale też w
tych zwyczajnych. Stworzyliśmy mini poradnik przetrwania. Oto część
druga tego poradnika:
3. Kiedy zapomniałeś materiałów na plastykę:
a) pożyczasz coś od kilku kolegów,
b) dzwonisz do rodziny i każdemu płaczesz przez telefon, że dostaniesz
jedynkę (pewnie ktoś przyjedzie i podrzuci materiały),
c) wymyślasz bajeczkę dla nauczyciela, np.: "moja babcia jest chora i
odwiedzam ją codziennie rano w szpitalu, dlatego zapomniałem
materiałów", 
2. Kiedy poświęciłeś cały wieczór na odrobienie zadania z matmy, a kolega
chce je tak po prostu odpisać:
a) udajesz, że nie rozumiesz o co mu chodzi,
b) pospiesznie idziesz do toalety,
c) mówisz, że musi się odwdzięczyć (batonik, następne zadanie domowe,
itp),
d) asertywnie odmawiasz.
  Różnie jest w szkole. Każdy wie. Raz lepiej, raz gorzej. Mamy nadzieję, że
nasze porady się przydadzą.  Ciąg dalszy poradnika wkrótce!
                                                                                              Redakcja

  S Z K O L N Y   P O R A D N I K   
  P R Z E T R W A N I A       CZ. II

 
          Upalnym latem, spacerując, grupa przyjaciół znalazła się w starym
lesie. Na polanie zobaczyli stary, opuszczony dom. Weszli do środka,
ciekawi, co się w nim znajduje. W środku było mnóstwo książek, zapełniały
wiele półek, leżały na podłodze i na stolikach. Przyjaciele pomyśleli, że to
opuszczona biblioteka. Na środku pomieszczenia była duża dziura w
podłodze wypełniona wodą. Chłopcy skorzystali z okazji, żeby się
ochłodzić. Część grupy wyszła na zewnątrz, aby zrobić zdjęcia domu.
Bardzo się wszystkim podobała okolica i pełna tajemniczości atmosfera.
         Dwadzieścia pięć lat później, w tej samej okolicy znalazł się fotograf,
który robił zdjęcia znanej modelce. Znalazł on stary, porzucony aparat
fotograficzny, który zaniósł na policję. Po wywołaniu zdjęć okazało się, że
widać na nich grupę młodych ludzi. Niestety ich twarze były zamazane i nie
można było ich rozpoznać. Policja zainteresowała się znaleziskiem.
Szukano w archiwum informacji na ten temat. Okazało się, że dwadzieścia
pięć lat temu w tym lesie zaginęła grupa przyjaciół i nigdy ich nie
znaleziono. To ich zdjęcia najprawdopodobniej znajdowały się w aparacie.
Policja została z nierozwiązaną zagadką, fotograf zdobył sławę. Niektórzy
podejrzewali, że miał z zaginięciem coś wspólnego. Przecież przestępca
zawsze wraca na miejsce zbrodni...

                                             opowiadała: Wiktoria Łuczkowiec

Volkswagen Sharan 1 jest to auto rodzinne segmentu 5-cio drzwiowego
vana. Pierwsza generacja produkowana w latach 1995-2010 r., silniki dzielą
się na benzynowe i diesla. Najsłabsza wersja benzynowa to 1.8i T 20V 150
km natomiast najlepszy 2.8i VR6 Syncro 174 Km, najsłabszy diesel to 1.6
TDI 110Km a najlepszy 2.0 TDI 140Km. Wymiary  auta: długość  4617mm
szerokość 1810mm wysokość 1728mm. Podsumowując, jest to auto nie do
szpanu i lepiej nie pokazywać się nim na ulicy.
 Olivier Jaworski, Kuba Kałwak
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               D Z I W N E    D A T Y

        ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

         Na co dzień spotykamy dużo zwierząt, które błąkają się w mieście,
parkach czy obok naszego domu. Każdy może służyć pomocą takiemu
kotkowi lub pieskowi, aby zmienić jego los . Wystarczy dać mu troszkę
jedzenia i schronienie. 
        Zwierzęta to najwięksi przyjaciele człowieka, którzy nigdy nas nie
zdradzą i nie obrażą się na nas mimo wszystko. Niestety do  niektórych
ludzi się nie przemówi i dalej będą porzucać bezbronne zwierzęta. 
Pamiętajmy, że zanim porzucimy naszego pupila to się zastanówmy
głęboko. Gdy nasz zwierzak ''jest już nam niepotrzebny" to znajdźmy mu
nowy, lepszy dom.

            MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ WALKI NA PODUSZKI

       Każdy z nas, gdy oglądał jakiś film, w którym była walka na poduszki
to  chciał też tak się pobawić. Taką ‘’walkę’’  możemy toczyć 6 kwietnia, a
gdy ktoś z rodziny na nas nakrzyczy, mamy wytłumaczenie że dzisiaj jest
święto , a ‘‘dzień święty trzeba święcić’’. 
       Największą zaletą tego święta jest to, że nikt na tym nie ucierpi, a
zamiast bólu będzie śmiech i piórka. Po takiej zabawie życzymy
powodzenia ze sprzątaniem.

              ŚWIATOWY DZIEŃ GOŁĘBIA 

      Każdy na co dzień widuje gołębie. Czasami nawet je
dokarmiamy drobnymi okruszkami. Ale nikt nie
zastanawiał się czy te zwierzaki mają swoje święto. Otóż
tak, mają. Jest ono 9 kwietnia.
     Kiedyś wykorzystywano je do ciekawych celów m.in.
do wysyłania listów. Może w ten dzień warto napisać jakiś
list nie tylko na ekranie naszych telefonów? Napiszmy
klasyczny list i wyślijmy go pocztą, może nawet poprośmy
naszego gołębia (jeśli go mamy), aby poleciał dostarczyć
nasz list :) 
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                        T E N   Y E A R S   
            C H A L L E N G E

HK

HK

Gazetka  Uczniowska"Zlepek" Szkoła Podstawowa nr 4 im. Janusza
Korczaka w Chojnowie
Ten numer zredagowali: Julia Krakowska, Wiktoria Łuczkowiec, Aleksandra
Andreasik, Olivier Jaworski, Kuba Kałwak

opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka Kupczyńska

        Wpadł nam w ręce numer "Zlepka" z 2009 roku. Gazeta była
czarno-biała i miała osiem stron! Postanowiliśmy porównać ten
numer z aktualnym z tego samego miesiąca. W archiwalnej
gazecie poruszono tematy: Niebezpieczne zabawy petardami,
Nowe koło historyczne, Konkurs na najciekawszą rzeźbę
śniegową, Wywiad z opiekunką Koła Korczakowskiego, W kąciku
mola książkowego- "Folwark zwierzęcy", O edycjach
kolekcjonerskich gier komputerowych, O apelu, na którym
przedstawiono prezentację o prawach dziecka oraz w kąciku
"Dyrdymały" - Jak przetrwać nudną lekcję oraz Humor zeszytów
szkolnych, 
komiks.
          W numerze z 2019 roku, który ma cztery strony, czytamy o:
postanowieniach noworocznych, powitaniu Nowego Roku, życzeniach
"Szczęśliwego Nowego Roku" w różnych językach, sposobie na spędzenie
ferii zimowych, bezpiecznych feriach, planach na ferie, współczesnej wersji
Balladyny oraz o historii pewnego kota.
          Poza ilością stron i kolorem gazety różnią się niewiele. Tematy są
podobne. Czyli dzieci i młodzież mają podobne problemy niezależnie od
okresu, w którym żyją. Jest to dla nas odkrycie. Byliśmy pewni, że czasy tak
bardzo się zmieniają, że tematy będą zupełnie inne. 

Porównanie okładek z 2019 i 2009
roku

Artykuły z 2009 i 2019
roku
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