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  Dnia 6.05. 2019r część uczniów z klasy 8B i z klasy 8C wybrało się
wraz wychowawczynią klasy 8B na pięciodniową wycieczkę do
Bukowca. Jest to mała wioska niedaleko Karpacza. 
Pierwszego dnia zaraz po przyjeździe na miejsce i zostawieniu bagaży
wybraliśmy się do sztolni w Kowarach, gdzie mogliśmy zwiedzić samą
sztolnię.  Tam zobaczyliśmy różne minerały i kamienie. Były tam też
inne ciekawe wystawy związane z II wojną światową i bronią jądrową.
Na sam koniec zwiedzania kopalni czekał na nas pokaz laserów, który
był naprawdę widowiskowy. Następnie zwiedziliśmy również ratusz
miasta Kowary i  obejrzeliśmy film zachęcający do ponownego
odwiedzenia Kowar. 
Wieczorem została zorganizowana dla nas i grupy sportowej z
Tarnowskich Gór dyskoteka, na której każdy się świetnie bawił.
Kolejnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę po romantycznym
Bukowcu. Zwiedziliśmy park i wiele miejsc w nim się znajdujących,
 gdzie poznaliśmy historię hrabiego i hrabiny von Raden, zwiedziliśmy
też opactwo . Po spacerze po parku czekały nas zajęcia informatyczne.
Poza zorganizowanymi atrakcjami podczas wycieczki każdy grał w
karty i urozmaicał sobie czas, integrując się w pokojach z kolegami i
koleżankami.  
Trzeciego dnia wycieczki czekała nas wyprawa w góry. Z samego rana
wyruszyliśmy z ośrodka i poszliśmy zdobywać biust Marianny, a
dokładnie jeden z jego szczytów- Skalnik. Po wyczerpującej prawie
całodniowej wycieczce czekała nas prelekcja pt. „Romantyczny
Bukowiec” która została przeprowadzona przez przewodnika Piotra
Norko. 
Następnie po skończonej prelekcji w planie naszego dnia było
przewidziane ognisko, na którym każdy się dobrze bawił i zapomniał
o  zmęczeniu po wyprawie w góry. 

Przedostatniego dnia mieliśmy zajęcia we własnym zakresie. Graliśmy
w kalambury, a po obiedzie zagraliśmy w podchody
( chłopcy na dziewczyny). Po południu czekały nas warsztaty
teatralne, na których każdy mógł sprawdzić swoje zdolności
aktorskie. Osoby chętne zostały poprzebierane i każdy fantastycznie
odnalazł się w wyznaczonej roli. Gdy zajęcia się zakończyły, każdy
zamówił pizzę i postawił na relaks w pokoju.

 Ostatniego dnia zwiedziliśmy miasto Karpacz oraz min. Muzeum
Ducha Gór. Około godziny 18.00 wróciliśmy do Chojnowa, gdzie
nasza wycieczka dobiegła końca. 

 Wycieczkę jednogłośnie wszyscy uznajemy za bardzo ciekawą, którą
każdy z nas mile wspomina, zwłaszcza że była to ostatnia wycieczka
we wspólnym gronie klas 8 z nasza wychowawczynią Małgorzatą
Cieślą której bardzo dziękujemy za poświęcony czas i wyrozumiałość
za nie zawsze odpowiednie zachowanie.

Adriana Urbańska kl.VIIIB

Opactwo

              Z   W I Z Y T Ą              
         W   B U K O W C U

Adriana Urbańska
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Romantyczny park... NASZE   ZAJĘCIA!

.

W drugi dzień naszej wycieczki - wtorek odbyły  pierwsze nasze zajęcie informatyczne „Photon” które
prowadził pan Jarosława Majski. Na początku tych zajęć pan Jarosław pokazał nam, na czym polega i
jak się używa aplikacji „Photon”. Gdy każdy nauczył się obsługiwać aplikacje, podzieliliśmy się na 3
osobowe grupy i każda grupa dostała po robocie i tablecie. Mogliśmy wtedy wypróbować działanie
aplikacji. Następnie pan Majski ułożył nam tor przeszkód i wyjaśnił, na czym polega nasze zadnie,
musieliśmy ustawić dla naszego robota algorytmy, by mógł on przejść cały tor przeszkód, nic nie
niszcząc. Może się to wydawać proste, ale wcale takie nie było, chociaż było przy tym mnóstwo
śmiechów i rywalizacji . Grupa dziewczyn z naszej klasy wygrała! 

          W przedostatni dzień mieliśmy zajęcia teatralne i znowu informatyczne! Na teatralnych, które
prowadziła pani Honorata Magdeczko, było bardzo ciekawie. Na samym początku, gdy każdy
powiedział swoje imię, usiedliśmy w kółku, a  pani Honorata zaczęła grać różne piosenki, a my
oczywiście musieliśmy śpiewać. Potem dowiedzieliśmy się troszkę o aktorstwie i co będziemy dziś
robić. Okazało się, że scenki, które musieliśmy przestawić, wcale nie były takie proste do odegrania
jakby mogło nam się wydawać. 
Najśmieszniejszym i najciekawszym elementem tych zajęć było, gdy nasze koleżanki musiały
przestawić scenkę do wiersza Jana Brzechwy „Czapla i żuraw”. 

Po teatralnych mieliśmy godzinkę przerwy i zaczynały się znowu zajęcia informatyczne, gdzie
ponownie dostaliśmy po tablecie i dobraliśmy się w 3 osobowe drużyny i zaczęliśmy rywalizację  Tym
razem było to w aplikacji „Kahoot”. Każda grupa wybierała kategorie, w której czuła się najlepiej i
zaczynała się walka o pierwsze miejsce. Niektóre kategorie były bardzo dziwne, ciekawe i  na pewno
zabawne. 

Fabiola Nalbach VIII B  

Zajęcia informatyczne

Bukowiec to wieś w Polsce położona na terenie
Dolnego Śląska.
Malownicza miejscowość posiada przepiękny
romantyczny park.Miejsce, w którym znajduje się
kilka bardzo ciekawych i owianych historią
zabytków.Zwiedzanie parku warto rozpocząć od
zobaczenia przepięknej pergoli, na której rosną
kwitnące pnącza.  a pod nią znajduje się kilka
ławeczek,na których można usiąść i odpocząć
oraz by móc zachwycić się urokiem tego
miejsca.Po przejściu pod pergolą kierujemy się
schodami w górę do herbaciarni, z której
rozciąga się przepiękny widok na Śnieżkę.W tym
centralnym punkcie znajdują się popiersia
hrabiny i hrabiego von Raden, z którymi to
związana jest pewna historia wielkiej miłości.
Historia tej pary jest interesująca i naprawdę
warto ją poznać.
Kolejnym miejscem w parku, do którego należy
się skierować, jest chata rybaka i półwysep
szczęścia, gdzie można zrobić ognisko lub
popływać łódka po urokliwym jeziorze. Następne
miejsce warte zwiedzenia to opactwo, w którym
były kiedyś pochowane zwłoki państwa von
Raden ,które obecne są przeniesione na pobliski
cmentarz. Ciekawym punktem parku jest też
wieża i ruiny zamku Kessela. 
Na wieżę można wejść i zobaczyć z niej widok
rozpościerający się na Śnieżkę i całą okolicę.
Bukowiec to miejscowość, do której warto
pojechać, by zobaczyć park oraz inne miejsca.
Tam możemy nie tylko zwiedzać, ale i odpocząć
na łonie natury w wyznaczonych i
przygotowanych miejscach.

Adriana Urbańska VIIIB

Dawny Bukowiec M.C

mc
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     N A R O D Z I N Y  M I Ł O Ś C I  
              W   B U K O W C U

Gazetka Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie "Zlepek". Ten numer zredagowały : Adriana Urbańska, Fabiola Nalbach
opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

    Podczas jednej z naszych wycieczek po przepięknym Bukowcu,
poznaliśmy cudowną historię romansu hrabiego Friedricha Wilhelma von
Redena oraz jego żony hrabiny Fryderyki von Reden. Jakby się mogło
zdawać piękna, lecz skomplikowana historia miłości jest w rzeczy samej
bardzo ciekawa. Hrabia Friedrich po raz pierwszy swoją wybrankę zobaczył
na balu w Berlinie, gdzie od razu oczarowała swojego przyszłego męża,
można było to nazwać miłością od pierwszego wejrzenia. 
Cztery lata później znowu się spotkali tym razem w posiadłości hrabiego w
Bukowcu. Fryderyka oczarowana dworem zdecydowała się w nim zostać.
Friedrich długo zastanawiał się, czy oświadczyć się hrabinie, w końcu
dzieliła ich ogromna różnica wieku, bo aż 22 lata! Gdy na początku 1802
roku zdobył się na odwagę i poprosił swoją wybrankę o rękę, został przyjęty
z radością i już kilka miesięcy później odbył się ich ślub. 
Po ślubie hrabina podjęła się obowiązków prowadzenia domu w Berlinie
przy Leipzigerstrasse, a w czasie pobytu w Bukowcu zajmowała się
pałacem i otaczającym go przepięknym ogrodem. W 1804 roku z okazji
drugiej rocznicy ślubu hrabia Reden podarował żonie prezent w postaci
pawilonu ogrodowego w formie świątyni greckiej. W tympanonie umieścił
napis po łacinie: „Najsłodszej małżonce F.W. hrabia Reden”. Budynek
wybudowano na wzgórzu blisko pałacu, skąd rozprzestrzenia się
przepiękny widok na Śnieżkę. Po obu stronach pawilonu znajdowały się
gabinety Redenów. Hrabina często zapraszała do tego miejsca gości na
herbatę, skąd wzięła się też nazwa „Herbaciarnia”.
Fabiola Nalbach VIII B

. M.C
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