
www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 4 im.
J.Korczaka w Chojnowie
Kilińskiego 23
59-225, Chojnów

Numer 52 12/19

             
W tym numerze Zlepka dowiemy się:

o biologicznych warsztatach
o nietypowych świętach z grudnia
o ulubionych piosenkach naszych
redaktorów

o bajkach z dzieciństwa

o ''śpiewającym'' telewizorze
o nietypowej lekcji fizyki.
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                  BIOLOGICZNE WARSZTATY

                           WYJĄTKOWE ŚWIĘTA/DNI GRUDNIA�

       My, jako uczniowie SP4, uczestniczyliśmy w bardzo ciekawych
warsztatach zorganizowanych w Powiatowym Zespole Szkół w Chojnowie.
Nauczyliśmy się wielu ciekawych pojęć, teorii chemiczno-biologicznych.
Wykonaliśmy ciekawe doświadczenie z jodyną razem z warzywami,
owocami, chlebem i śmietaną. To doświadczenie miało na celu wykazanie 
w jakich produktach spożywczych jest skrobia. Następnie wykonaliśmy
doświadczenie, na które wszyscy czekaliśmy- pobieranie DNA z truskawki.
Byłam bardzo niecierpliwa, ponieważ natychmiast chciałam widzieć efekty,
a dokładniej - jak DNA truskawki będzie wyglądać i w jakiej postaci będzie.
Efekty końcowe były bardzo zaskakujące, ale również bardzo
satysfakcjonujące.

                                                           
                                                                        Julia Krakowska

17.12 - DZIEŃ BEZ PRZEKLEŃSTW� to dzień, w którym świetną okazją
jest zreflektowanie się i zaprzestanie używania niekulturalnych słów.

23.12 - ŚWIATOWY DZIEŃ SNOWBOARDU❄ to szansa na spróbowanie
nowego, zimowego sportu lub podszkolenie swoich umiejętności
sportowych.

27.12 – DZIEŃ ODPOCZYNKU PO ŚWIĘTACH� to idealny pretekst do
małego leniuchowania po wyczerpujących przygotowaniach do świąt.

29.12 – DZIEŃ NARODZIN NIEDŹWIEDZI POLARNYCH� to takie małe
święto małych, śnieżnobiałych, puchatych stworzonek (!) mieszkających na
terenie  Arktyki.

                                                                                   Ola Wolska VIIIc
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BAJKA Z DZIECIŃSTWA

ŚPIEWAJĄCY TELEWIZOR

       Kiedy byłam mała, większość czasu spędzałam na zabawie z moją
ulubioną kuzynką.  Zabawy były różne, ale najbardziej zapamiętałam 
wspólne chwile przed telewizorem i oglądanie bajek. Moją ulubioną bajką
był "Krecik". Była to czeska animowana bajka, opowiadająca o przygodach
małego krecika, który mówił zabawnym głosem.  
     Autor długo rozmyślał nad wyglądem głównej postaci, uważał, że kret
nie jest zwierzęciem, które może się podobać. Mawiał: „To taka dziwaczna
mysz bez uszu, z długim nosem i do tego nie widzi". Rysował zwierzątko
tak długo, aż postać zaczęła mu się podobać. 
     Bardzo podoba mi się efekt końcowy. Krecik jest bardzo sympatycznym,
wesołym, nastrajającym optymistycznie bohaterem kreskówki. 

                                                                                                  Martyna

           W grudniu, w budynku szkoły przy ulicy Konarskiego,
niespodziewanie na szkolnych korytarzach zaczął rozbrzmiewać dźwięk
świątecznych piosenek i melodii. Były to znane wszystkim utwory, dlatego i
uczniowie, i nauczyciele śpiewali i tańczyli w czasie przerw. Był to
niecodzienny widok. Muzyka pochodziła z wiszącego na ścianie ... z
pozoru zwyczajnego, TELEWIZORA! Atmosfera w szkole od razu się
poprawiła. Myślę, że dzięki temu telewizorowi  w naszej szkole spadł
poziom agresji. Uczniowie przestali do siebie odzywać się burkliwie i zaczęli
się uśmiechać :)  W ostatnim czasie również uczniowski rzecznik nie
odnotował żadnych niezapowiedzianych kartkówek.
                                                                            

                                                            Tymoteusz Krakowski 8c
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LEKCJA FIZYKI

ULUBIONE PIOSENKI NASZYCH
REDAKTORÓW

               Ostatnio na lekcji fizyki omawialiśmy Prawo Archimedesa.
Koledzy z klasy mając nadzieję na dobrą ocenę, przygotowali model
katapulty. Wykonali go samodzielnie w domu. Wyszliśmy w czasie lekcji na
szkolne podwórko, aby sprawdzić, czy machina działa. Okazała się w pełni
sprawna i chłopcy pokazali jak daleko poleci wyrzucany obiekt. Było przy
tym wiele zabawy, bardzo się wszystkim podobało. Koledzy zostali
nagrodzeni oklaskami i oceną celującą.

                                                                                             
                                                     Julita Czarnecka, Wiktoria Łuczkowiec

       Muzyka każdemu z nas towarzyszy na co dzień. Każdy ma inny gust
muzyczny. Niewiele osób ma swoją ulubioną piosenkę, która utrzymuje taki
status przez całe ich życie. Dziś zapytała kolegów i koleżanki z redakcji,
jaką piosenkę wybraliby, gdyby do końca życia mieli słuchać tylko tej jednej.
                Uzyskałam takie odpowiedzi:

Bedoes i Lanek ,,Opowieść z doliny smoków"
YUNGBLUD ,,Parents"
Disco Marek ,,Zostań moją kotką"
Bruno Mars ,,Treasure"
Natasha Bedingfield ,,Pocketful of Sunshine"
Lewis Capaldi ,,Someone You Loved"
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