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Wycieczki, andrzejkowe zabawy, wyjazdy do
teatru. Tak upływa nam listopad. Wśród
powodzi klasówek, nauki warto pamiętać o
przyjemniejszych rzeczach - o rozrywce, choć
wycieczka to bardzo ciekawy sposób
zdobywania wiedzy. Podobnie rzecz ma się z
teatrem. Wyjazd do prawdziwego teatru, tzn 
budynku do tego przeznaczonego jest na
pewno niezwykłym przeżyciem.
Szykujemy się już do świąt.
redakcjaTeatr Lalek we Wrocławiu
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           H Y D R O P O L I S

         
      P I E K Ł O - N I E B O 

"Piekło - Niebo" to bardzo interesujące przedstawienie wystawiane w
Teatrze Lalek we Wrocławiu. 
Narratorem opowieści jest siedmioletni Tadzio, który bardzo kocha swoją
matkę DJ Jolę. Ponieważ mama Tadka często wyjeżdża, chłopczyk tęskni
za nią i często rozmawia przez telefon.
Niestety, pewnego dnia mama nie wraca z podróży, gdyż zdarzył się
straszny wypadek drogowy. DJ Jola pojawia się w niebie u św. Piotra.
Mama Tadzika jest bojową kobietą, która nigdy się nie poddaje. Nie
przyjmuje do wiadomości, że nie może być już na ziemi i wychowywać
swojego synka. 
Udaje się więc do piekła, by stamtąd uciec na ziemię. Po drodze spotyka
swojego ojca, którego wcześniej nie znała. Jola rozmawia z nim i rozumie,
skąd wzięła się jej miłość do muzyki.
 Poznaje też diabła Osmółkę, który marzy, by zostać pisarzem i być
prawdziwym człowiekiem.
Jola namawia diabełka, by opuścił z nią piekło i udał się na ziemię.
Bohaterowie przeżywają wiele przygód i spotkań z różnymi diabłami i
ludźmi przebywającymi w piekle.
Tymczasem na ziemi Tadzik bardzo przeżywa stratę mamy i zamyka się w
szafie. Opiekę nad nim przejmuje siostra mamy Renata, która uważana jest
za nudną i strasznie sztywną osobę. Renata zmienia się, gdy poznaje
pewnego pisarza, który pisze książki dla dzieci, a nazywa się Roman
Osmółka.
Diabełek i Jola znajdują w końcu wyjście z piekła, ale Jola rozumie, że jej
sytuacja jest bez wyjścia i musi pozostać w którymś z miejsc poza
światem.Tadzik przeżywa stratę mamy i jako dorosły człowiek zostaje DJ.

Sztuka była smutna, ale miała też wesołe momenty. Najbardziej
zafascynowała nas współczesna technika, którą zobaczyliśmy w teatrze.
Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że przedstawienie w teatrze może być
ciekawe.
klasa IV c 

Okazuje się, że woda może zaciekawić, zaintresować, zafascynować.
A wszystko to stało się w Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis.
Gdy weszliśmy do środka, czekała na nas wielka niespodzianka w postaci
robota, który podawał nam rękę, a nawet opowiadał dowcipy i tańczył.
Stamtąd odebrała nas pani przewodniczka, która oprowadziała nas po całej
wystawie. Oczywiście nie zobaczyliśmy i nie wysłuchaliśmy wszsystkiego,
bo pewnie i dnia by zabrakło.

W Hydropolis woda została pokazana nam w różny sposób, poprzez różne
środki multimedialne, filmy, modele, ekrany dotykowe. Wszystkiego
mogliśmy dotknąć, pokręcić, zaświecić, włączyć i wyłączyć.
Mogliśmy zobaczyć różne istoty zamieszkujące Rów Mariański (najgłębsze
miejsce na Ziemi). Aż trudno uwierzyć, że w takich głębinach i
ciemnościach może toczyć się życie. Relaksowaliśmy się na leżakach w 
"płucach świata", czyli mogliśmy zobaczyć pokrytą mchem jedną ze ścian,
która była obrazem lasów deszczowych w Amazonii.
Przed naszymi oczami ukazały się też najdalsze zakątki kosmosu.
To było fascynujące spotaknie z WODĄ.
klasa IV c

http://domagalasiekultury.pl/2017/12/17/wroclawski-teatr-lalek-
dzieckiem-podszyty-domagalasieboskiej-cz-ix/

Jak pracują urządzenia?
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 M O T O R Y Z A C J A    M O J A   
                     P A S J A

W Chciałbym przedstawić wszystkim mojego tatę i jego pasję..
JAKUB: 
Tato, od kiedy twoją pasją jest motoryzacja?

TATO:
Interesuję się motoryzacją od najmłodszych lat. Już jako dziecko
majsterkowałem przy domowym warsztacie, naprawiając rowery.

JAKUB:
Jaki był twój pierwszy pojazd mechaniczny?

TATO:
W drugiej klasie szkoły podstawowej dostałem w prezencie pierwszy
motorower, taką motorynkę.

JAKUB:
A kiedy byłeś starszy, to co robiłeś?

TATO:
Jeździliśmy oraz naprawialiśmy z kolegami rowery. W późniejszym okresie
zaczęły się motocykle oraz zainteresowanie samochodami.

JAKUB:
Czy rodzice zgodzili się na towją pasję?

TATO:
Tata, naturalnie tak, mama była trochę sceptycznie nastawiona, ponieważ
martwiła się, szczególnie wtedy, gdy widziała, że szybko jeżdżę.

JAKUB:
Czy towja pasja umożliwia ci zarabianie na życie?

TATO:
Tak, dzięki temu zainteresowaniu prowadzę, między innymi warsztat
samochodowy i tak zarabiam na życie.

JAKUB:
Czy zamierzasz do końca życia pracować w branży motoryzacyjnej?

TATO:
Myślę, że tak, ale chciałbym, aby w którymś z moich dzieci obudziła się ta
pasja, by kontynuować to, co stworzyłem.

JAKUB:
Myślisz tu może o mnie?

TATO;
Tak, bo wiem, że lubisz zapach benzyny i to jest to, co trzeba mieć w sobie.

JAKUB:
Dziękuję za poświęcoon czas i życzę powodzenia w rozwijaniu pasji.

Wywiad z tatą przeprowadził Jakub Śliwiany.

DYNIOWY KONKURS
Samorząd Uczniowski rozdał nagrody za konkurs dyniowy.
Pierwsze miejsce przypadło klasie 8c za dynie wykonaną przez Deborę
Luberdę oraz Julię Kasprzak. Czyli nasze redaktorki znów w czołówce!
Drugą lokatę zajęła klasa IV c i dynia przygotowana przez Zofię
Augustynowicz.
Miejsce trzecie otrzymała dynia klasy Va wykonana przez Macieja
Rzeszowskiego.
Wszystkim raz jeszcze gratulujemy inwencji twórczej a pozostałym
życzymy powodzenia w przyszłym roku.
info ze strony szkoły

http://ckpdobrzechow.edu.pl/wojewodzki-konkurs-technika-i-
motoryzacja-to-moja-pasja/
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                                          D I S C O    B Ł Y S K O, 
                                        czyli w andrzejkowym nastroju

W ostatnim tygodniu listopada w naszej szkole odbywają się dyskoteki
andrzejkowe.  
Andrzejki to świetna okazja, by się lepiej poznać (poznać bliżej osoby
znane tylko ze szkolnego korytarza :-) ), a przede wszystkim, by sobie
powróżyć.

Nikt nie przypuszcza, że to święto wywodzi się ze starożytnej Grecji albo z
wierzeń starogermańskich. Wróżby andrzejkowe dotyczą przede wszystkim
zamążpójścia, więc my nie możemy ich traktować bardzo poważnie,
dlatego nasze wróżby są bardziej "zmodyfikowane" i dostosowane do
naszych potrzeb. Tak więc można sobie wywróżyć stopień na klasówce czy
dostaniemy pochwałę, ale także czy w najbliższej przyszłości poznamy
fajnego chłopaka lub dziewczynę...

W naszej szkole tak naprawdę mamy dwie dyskoteki andrzejkowe, a to
przez dwa budynki. W jednym odbywa się bal dla uczniów klas IV - VI, w
drugim dla uczniów klas VII - VIII.

Młodsza grupa wiekowa bawiła się świetnie w dyskotekowych rytmach i
błyskach.
redakcja

Gazetka Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie "Zlepek". Ten numer zredagowali : uczniowie klasy IV c,,  Jakub Śliwiany, redaktorzy - uczestnicy
dystkotek szkolnych, Tymoteusz Krakowski
opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

Na dyskotekę klas 7-8  przyjechały dwie wróżki Tymina i Bartłomina, które
wróżyły:

- z monet( wróżba polegała na rzucaniu przez wróżkę trzema monetami i
zależnie od tego, jaki kolor i kształt na danej monecie wypadł,taka wróżba
była albo pozytywna albo negatywna),

- jeża(polegała na wyciąganiu przez uczestników patyczków, których końce
były w różnych kolorach, a każdy z nich coś oznaczał) 

- kart(były trzy kupki kart o różnych kolorach. W jednej kupce były oceny, w
drugiej przedmioty, a w trzeciej imiona dziewczyn lub chłopców)

Wszyscy klienci byli zadowoleni z usług naszych wróżek. Nawet
nauczyciele byli zachwyceni. 

TK
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