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Wszystkim Uczniom, Nauczycielom i
Pracownikom Obsługi życzymy 
dużo słońca, wspaniałych przeżyć, nowych i
ciekawych znajomości, zwiedzenia
najciekawszych miejsc świata (może są
zupełnie niedaleko) - jednym słowem
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 5 NAJINTELIGENTNIEJSZYCH
RAS PSÓW

W tym artykule wymienimy kilka najinteligentniejszych ras psów. Do
każdego psiaka dołączony jest krótki opis rasy. Może któraś z ras
zainteresuje Was na tyle, że zakupicie sobie takiego pupila.

1.  BORDER COLLIE – najinteligentniejsza uznawana rasa psów na
świecie. Border collie to wyjątkowy pies, jest bardzo bystry i szybko się
uczy. Świetnie radzi sobie z wykonywaniem najróżniejszych sztuczek i
pokonywaniem przeszkód. Idealny towarzysz dla dzieci o łagodnym
usposobieniu.

2.  PUDEL – żywy i ciekawy pies znajduje się na drugim miejscu
najinteligentniejszych psów. Uwielbia on zabawę z człowiekiem. Posłuszny
i nietrudny do wychowania. Niektóre pudle nadają się do pracy z
niepełnosprawnymi. 

 3. OWCZAREK NIEMIECKI - jedna z najpopularniejszych ras psów. To
pies opiekuńczy i wrażliwy. Nieraz, ale tylko  kiedy trzeba,  jest agresywny i
groźny.

 4.GOLDEN RETRIEVER - energiczne, wytrzymałe i aktywne psy. Szybko
przywiązują się do właściciela. Potrzebują bliskiego kontaktu z
właścicielem.

5. DOBERMAN -  odpowiednio wychowany nie sprawia większych
problemów i jest nieagresywny. Ten pies jest radosny, ufny i posłuszny.
Jest urodzonym stróżem.

Aleksandra Wolska
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Niedawno razem z klasą byliśmy na wycieczce szkolnej w Warszawie.
Spotkało tam wiele atrakcji, takich jak:Pałac Kultury i Nauki, zwiedzanie
Stadionu Narodowego, Łazienek Królewskich, Zamku  Królewskiego,
Starego  Miasta, Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Pieniądza, Muzeum
Narodowego, Muzeum Powstania Warszawskiego. Podobała nam  się
Syrenka warszawska, Pomnik Małego Powstańca, Pałac Prezydencki oraz
Grób Nieznanego Żołnierza. 

Nie ominęliśmy też słynnej warszawskiej galerii handlowej "Złote tarasy".

Mimo wielu atrakcji, znajdowaliśmy czas na zabawę. M.in. chłopcy
zamówili duże pizze, które wspólnie z nimi zjedliśmy. Wjeżdżaliśmy na
ostatnie piętro Pałacu Kultury i Nauki  z dwoma workami kiełbasy i małym
grillem, który później rozpaliliśmy w naszym zajeździe i wspólnie z chętnymi
na kiełbasę zjedliśmy je. 

Myślę że to było najlepsza wycieczka ze wszystkich, na których byliśmy
dotychczas. Wszystkim się podobało.

Zuza Bajek

              W Y C I E C Z K A 
           D O    W A R S Z A W Y
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 O S Z C Z Ę D Z A J M Y   W O D Ę                   MOTOKĄCIK

  24 maja 2019 roku klasy 7d i 7c otrzymały możliwość wyjazdu do
Warszawy na warsztaty o tematyce oszczędzanie wody. Wszystko zasługą
wygrania konkursu ,, Klimatyczna klasa". Ponieważ mieszkamy około 500
kilometrów od Warszawy, podróż nie była najkrótsza. Musieliśmy wstać
wcześnie rano. Mimo to wszyscy dali radę pojawić się o godzinie 5 na
zbiórce. Na warsztatach po przywitaniu dowiedzieliśmy się o tym że:

1. Ludzie stale zanieczyszczają wodę. Nie dbają o nią, świadczy o tym
fakt, że wyrzucają do niej śmieci. W morzach znajduje się duża ilość
odpadów pochodzących właśnie od człowieka. Większość kupuje
nowe auta, telefony rzeczy wytworzone z plastiku, a przecież do
produkcji tych towarów używa się masę wody i zanieczyszcza się ją.

2. Jak ograniczać zużycie wody? Aby zacząć oszczędzać wodę wcale
nie trzeba przestać z niej korzystać, tylko robić to z rozsądkiem. Na
przykład: starajmy się częściej korzystać z roweru zamiast auta, nie
korzystajmy z plastikowych wytworów, kiedy myjemy zęby zakręćmy
kran.

3. Dlaczego musimy to robić? Jeżeli nie zaczniemy oszczędzać wody i
nie będziemy prowadzić bardziej ekologicznego trybu życia, za
niedługo ziemi będzie groziło duże globalne ocieplenie. To zjawisko
spowoduje wiele trudności i problemów, np.: topnienie lodowców, a za
tym podniesienie się poziomu wód mórz i oceanów.

4. 
Po omówieniu tych punktów przeprowadziliśmy doświadczenie, czy damy
radę stworzyć własny filtr oczyszczający wodę. Jak się okazało wcale nie
jest to takie proste. Do plastikowej butelki bez dna dodaliśmy: watę
higieniczną, piasek, węgiel kamienny i kolejną warstwę piasku. Mieliśmy
przelać brudną, ciemną wodę i zobaczyć czy się oczyści. Kiedy woda trafiła
już do kubeczków jej kolor był zbliżony do naturalnego, jednak zapach nie
oznaczał, że jest czysta. Czyli dalej nie była zdatna do picia. Po dodaniu
nadmanganianu potasu i chloru oczyściliśmy ją zarówno chcemicznie jak i
biologicznie. Niestety z tymi substancjami woda nie nadawała się do picia.
Jak się okazało wodę bardzo łatwo zanieczyścić, ale ciężko oczyścić. Te zajęcia uświadomiły nam, że warto osczędzać wodę,

ponieważ to cenny skarb. Dlatego zachęcam wszystkich do jej oszczędzania. 

Julia Florczyk, VIId

Ford ka cabrio
Jest to miejski samochód należący do segmentu A. Produkowany w
latach 2003-2008. Posiada 5-cio biegową manualną skrzynię biegów i
silnik benzynowy o mocy 95KM 135Nm, który rozpędza to auto do
173Km/,h a prędkość osiąga do 100Km/h to Uwaga 12,1s. 
Wymiary: długość 3600mm, szerokość 1639mm, wysokość 1335mm.
Jest to drugi najbrzydszy cabriolet świata po nissanie, którym
zajmiemy się w przyszłości.
Olivier i Kuba

Gazetka Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie "Zlepek". Ten numer zredagowali: Ola Wolska, Julia Floryczyk, Zuzanna Bajek, Olivier Jaworski,
Kuba Kałwak
opieka : Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska


	UDANYCH WAKACJI
	5 NAJINTELIGENTNIEJSZYCH RAS PSÓW
	W Y C I E C Z K A             D O    W A R S Z A W Y
	O S Z C Z Ę D Z A J M Y   W O D Ę
	MOTOKĄCIK
	Ford ka cabrio


