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Styczeń zbliża się ku końcowi, czekamy więc
na ferie. Przed nami dużo pracy, ponieważ to
również koniec semestru, a każdy chciałby jak
najlepiej wypaść na półrocze.
 Ale oprócz pogoni za dobrymi stopniami,
mamy czas na wycieczki, konkursy oraz
eksperymenty w pracowni chemicznej.
Czytamy też czasopisma, wiele z nich możemy
odnaleźć w naszej szkolnej bibliotece.
 Zapraszamy !
Redakcja

http://www.rynekprasowy.pl
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    CZYTAJCIE CZASOPISMA

 
  ZNAM PRZYGODY MIKOŁAJKA

    Moim ulubionym czasopismem jest Victor Junior. Prenumeruję je od kilku
miesięcy i uważam, że jest jednym z najlepszych czasopism
młodzieżowych.

     Victor Junior to dwutygodnik edukacyjny dla uczniów klas IV – VI. W
czasopiśmie znajdziemy wiele ciekawych artykułów, plakaty, komiksy, a
także materiały edukacyjne, takie jak testy z języka angielskiego.

    W jednym z numerów czasopisma zamieszczono bardzo interesujący
artykuł dotyczący sportu w życiu każdego z nas. Ukazane są w nim historie
nastolatków, którzy w różny sposób podchodzą do sportu. Niektórzy ćwiczą
tylko na lekcjach wuefu, ale są też tacy, dla których sport jest bardzo
ważny. Przykładem jest Kasia, bohaterka artykułu, która kocha sport.
Chodzi na sekcję pływacką i ma już za sobą pierwsze sukcesy: II miejsce w
zawodach wojewódzkich i III w powiecie. Dla niektórych koleżanek Kasi III
miejsc nie jest powodem do radości. Nie rozumieją one tego, że dla
dziewczyny sukcesem jest na przykład pobicie swojego życiowego rekordu
w pływaniu, a nie tylko zdobywanie medali.

     Według badań 93% uczniów ćwiczy na lekcjach wuefu, a 31% chodzi na
zajęcia sportowe po szkole. Najpopularniejsze dyscypliny uprawiane przez
młodzież to siatkówka, koszykówka, piłka nożna, a także pływanie, karate
czy tańce disco.

    Autorka artykułu pisze  również, dlaczego sport jest dobry. Wymienia tu
przede wszystkim takie zalety jak: zapobieganie problemom z kręgosłupem,
poprawę samopoczucia, poznawanie nowych przyjaciół, np. na zawodach
sportowych. Sport uczy pewności siebie, a także umiejętności
przyjmowania sukcesów i porażek.

      Zachęcam wszystkich do przeczytania tego, jaki i również innych
artykułów znajdujących się w Victor Junior. To naprawdę dużo ciekawsze
niż kolejne godziny spędzone na graniu przed komputerem.

                                                                  Martyna Myśliborska, klasa V d

     W dniu 23.01.2020 Koło Przyjaciół Biblioteki przygotowało konkurs
czytelniczy dla klas czwartych pn. „Znam Mikołajka". Uczniowie wykazali się
bardzo dobrą znajomością książki. Nagrody i dyplomy wręczyła
wicedyrektor p. Anna Denisiak.

Zwycięzcy konkursu 5 pierwszych miejsc:
1.Hanna Barszczyk
2.Anna Bogacz-Bielińska
3.Agata Giersok
4.Michał Jankowski
5.Karolina Wiącek

                                                                  sp4.chojnow.eu
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         V D WE WROCŁAWIU

Egzamin Ósmoklasisty �

   
    Każdy z nas myśli o egzaminie ósmoklasisty. Każdy wie
o tym, że zbliżają się one dużymi krokami. Zostało do nich 
tylko 81 dni :(  Na szczęście, w lutym będziemy pisać drugi
raz egzaminy próbne. Martwię się o wyniki, ponieważ mają
one wpływ na moją przyszłość. Szkoły średnie mają
ustalane zasady rekrutacji i ilość punktów z egzaminu ma
wpływ na przyjęcie do szkoły. Nie jestem jedyną osobą,
którą ta sytuacja stresuje. Dzięki mini sondzie, którą
przeprowadziłam między znajomymi, dowiedziałam się, że
3 na 7 osób perspektywa pisania testu przeraża. Egzamin
próbny, który pisaliśmy, nie wypadł najlepiej, dużo pracy
przed nami. Jednocześnie tyle się dzieje dookoła -
dyskoteka w szkole, ładna pogoda, zadania z innych
przedmiotów inne niż egzaminacyjne. Wszystko to są
czynniki utrudniające naukę do egzaminu.
     Mimo tego, chciałabym każdemu tegorocznemu
ósmoklasiście i każdemu przyszłemu życzyć powodzenia!

                                                                                 Julia Krakowska

      
       We środę 8 stycznia, zaraz po feriach świątecznych, wyruszyliśmy całą
klasą na wycieczkę szkolną do stolicy Dolnego Śląska – Wrocławia.Celem
naszej wycieczki było zwiedzenie Hydropolis, czyli Centrum Edukacji o
Wodzie oraz obejrzenie Panoramy Racławickiej.

      Na początku odwiedziliśmy Hydorpolis, gdzie dowiedzieliśmy się wiele
ciekawych rzeczy o wodzie. Przewodnik opowiadał o starych statkach, które
pływały po morzach, a także o niezwykłych stworach zamieszkujących
głębiny oceanów. Dowiedzieliśmy się też, jakimi zasobami wody dysponują
różne kraje.
      Następnie udaliśmy się do  oddziału Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, a tam mogliśmy zobaczyć Panoramę Racławicką. Ten wielki
obraz umieszczony w rotundzie przedstawia bitwę pod Racławicami, w
której Tadeusz Kościuszko pokonał armię Rosjan. Głównymi autorami
obrazu byli – Jan Styka i Wojciech Kossak.

     Na koniec wycieczki poszliśmy do Galerii Dominikańskiej na obiad i
zakupy. Wycieczkę uważam za udaną. Największe wrażenie zrobiła na
mnie Panorama Racławicka i chętnie bym ją odwiedziła ponownie.

                                                            Maryna Myśliborska, klasa Vd
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NOWY PROJEKT KÓŁKA
CHEMICZNEGO⚗

MOTOKĄCIK

        

       Alpine A110 2017 to francuskie coupe, którego starszy brat to A110 z
1963. Auto ma dwie wersje Pure i Legende. Pure jest bardziej komfortowe,
a Legende ma bogatsze wyposażenie. A110 ma silnik umiejscowiony
centralnie, co powoduje znakomity rozkład masy. Silnik ma moc 252 KM lub
292 KM. Auto waży zaledwie 1103 kg. Alipine z 7-biegową automatyczną
skrzynią i z napędem na tył potrafi przyśpieszyć od 0 do 100 w 4,5s. A110
jest małym autem wymiary to: długość 4180 mm, szerokość 1798 mm,
wysokość 1252 mm, rozstaw osi wynosi 2420 mm. Auto to nie jest 
praktyczne, ma dwa bagażniki, które są ultra małe. Konkurencją dla Alpine
A110 jest Porsche 718 Cayman.

                                                        Jakub Kałwak, Oliwier Jaworski

q

     Około 2 tygodnie temu rozpoczęliśmy pracę nad kolejnym projektem
naszego kółka chemicznego. Na tych zajęciach pozalekcyjnych grupa osób
z naszej klasy dzieli się na 5 zespołów: FAZY CHEMICZNE, DZIKIE
MÓZGI, CICHA WODA oraz KACZUCHY CHEMICZNE. Każda z tych,
dość małych, kilkuosobowych grup dostała zadanie projektowe. 
Ma ono na celu przeprowadzenie eksperymentów i udowodnienie lub
zaprzeczenie postawionej tezy. Zaczęliśmy od znalezienia problemu
badawczego, postawienia tezy oraz wymyślenia eksperymentu, którym
spróbujemy  przedstawić problem badawczy. Następnie zabraliśmy się do
przygotowywania koszyczka ze wszystkimi potrzebnymi naczyniami oraz
substancjami. 
      Aktualnie jesteśmy na etapie projektowania, testowania i ulepszania
naszych eksperymentów. Na koniec, gdy już w całości dopracujemy nasze
pokazy, będziemy prezentować postępy innym uczniom naszej szkoły.� �
                                                                                          Ola Wolska 8c
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