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 Dziś ze Zlepka dowiemy się o:
 *Najlepszej szkolnej karnawałowej dyskotece
klas VII - VIII
 *Jednej z najlepszych uczennic naszej 
 szkoły, laureatką dwóch konkursów zDolny
Ślązak
 *Dolnośląskich Dniach Bezpieczeństwa
 * Wynikach olimpiady Pionier 
 * Wizycie księdza u Grekokatolików
redakcja
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   GRATULACJE   DLA   ELIZY

    GREKOKATOLICKA KOLĘDA

 Uczennica klasy VIII a Eliza Laskowska została laureatką
Wojewódzkiego Konkursu zDolny Ślązak z dwóch przedmiotów -
matematyki i fizyki.
Tytuł laureata zwalnia z egzaminu ósmoklasisty z części matematycznej.
Uczeń uzyskuje 100% z tej części. Poza tym Eliza ma pierwszeństwo w
wyborze szkoły średniej, gdyż tytuł laureata daje jej maksymalną ilość
punktów przy rekrutacji.
  
  Konkurs „zDolny Ślązak" jest konkursem wojewódzkim skierowanym do
wszystkich uczniów szkół podstawowych z terenu województwa
dolnośląskiego. Składa się on z 3 etapów: szkolnego, powiatowego i
wojewódzkiego. 

redakcja

ŚChciałabym znów podzielić się ciekawymi, innymi niż u wszystkich moich 
kolegów, zwyczajami. Grekokatolicka wizyta duszpasterska rozpoczyna się
od wspólnej kolędy, po której kapłan modli się i święci mieszkanie wodą
święconą, która była święcona na Święto Jordana. Potem każdy z
domowników musi pocałować podany przez kapłana krzyż. Po części
oficjalnej następuje luźna rozmowa. Każdy temat jest dozwolony. Na koniec
dostajemy od księdza kalendarz na nowy rok, w którym są wypisane
wszystkie święta, posty,imieniny. Potem ksiądz wychodzi.

Wiktoria Łuczkowiec
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         DOLNOŚLĄSKIE DNI               
          BEZPIECZEŃSTWA

   OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA     
    PRZEDMIOTOWA PIONIER

W grudniu odbyły się Ogólnopolskie Olimpiady Przedmiotowe PIONIER.
Wyniki prezentują się następująco:
Biologia - kl. 5
Natasza Kuczak miejsce 7 - dyplom wyróżnienia
Martyna Myśliborska - miejsce 9 - dyplom wyróżnienia
Miłosz Szaja - miejsce 11-dyplom wyróżnienia
Eryk Podobiński - miejsce 12 - dyplom wyróżnienia
Aleksandra Brzeźniakiewicz - miejsce 13 - dyplom wyróżnienia
Igor Sobczak - miejsce 15 - dyplom wyróżnienia
Biologia - kl. 6
Hanna Fidor - miejsce 14 - dyplom wyróżnienia
Fizyka - kl. 8
Hubert Kupczyński - miejsce 14 - dyplom wyróżnienia
Geografia - kl. 6
Dawid Jamry – miejsce 15 - dyplom wyróżnienia
Język angielski - kl. 6
Dawid Jamry - miejsce 7 - dyplom wyróżnienia
Język angielski - kl. 7
Jakub Pacuła - miejsce 11 - dyplom wyróżnienia
Matematyka - kl. 4
Michał Jankowski - miejsce 15 - dyplom wyróżnienia
Anna Bogacz-Bielińska - miejsce 15 - dyplom wyróżnienia
Matematyka - kl. 7
Bartosz Górnicki - miejsce 13 - dyplom wyróżnienia
Emilia Kopczyńska –miejsce 15 - dyplom wyróżnienia
Matematyka - kl. 8
Eliza Laskowska - miejsce 1 - grawerowany dyplom laureata, nagroda
książkowa
Hubert Kupczyński - miejsce 1 - grawerowany dyplom laureata, nagroda
książkowa
info ze strony internetowej szkoły

 W tym roku do naszej szkoły przybyli pracownicy Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad, a wszystko po to, by nasza koleżanka z III c klasy
Martyna Bandziak otrzymała nagrodę.
  
Martyna zdobyła I miejsce  w konkursie plastycznym „Drogi przyszłości”,
który organizowała GDDKiA z okazji 200 rocznicy powstania Centralnej
Administracji Drogowej w Polsce. Nagroda okazała się niebagatelna, bo
stanowi je suma 1000zł, a to niemała kwota dla trzecioklasistki. Komisji
konkursowej podobała się bardzo pomysłowa praca Martyny.

Potem dzieci otrzymały odblaski-latarki oraz odblaskowy „śliniaczek”, bo
bezpieczeństwo to dobra widoczność człowieka na drodze.

Od chojnowskich policjantów uczestnicy spotkania dowiedzieli się o
sytuacjach, które mogą okazać się niebezpieczne. A mogą one przydarzyć
się każdego dnia! Bo zawsze na  drodze możemy spotkać groźnego psa
pozostawionego bez opieki czy kogoś, kto będzie nas zaczepiał. Również
nie zawsze potrafimy bezpiecznie przejść przez jezdnię.

Kolejnym punktem programu była prezentacja pierwszej pomocy przez
straż pożarną. Uczniowie pod  okiem mundurowych przeprowadzali
resuscytację na fantomie. Następnie porozmawialiśmy o bezpieczeństwie
podczas ferii zimowych.

red.
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                  DYSKOTEKA  
               KARNAWAŁOWA

Ostatnio w naszej szkole odbyła się dyskoteka. Moja
klasa(VIIIc) i równoległa(VIIId)  były organizatorami tej
dyskoteki. Wspólnie wpadliśmy na pomysł, aby zabawić się  w
stylu lat 80tych i 70tych. Każdy z nas starał się jak najlepiej
ubrać i utrzymać strój w klimacie  tych lat. 
Wszyscy się bardzo dobrze bawili. 

Myślę, że najbardziej podobał się wszystkim taniec belgijka.
Największym zaskoczeniem dla mnie byli chłopcy, którzy
odważyli się tańczyć nie zwracając uwagi na innych. Jak dla
mnie było za krótko ponieważ trwała niecałe 2,5h

Ta dyskoteka była najlepszą dyskoteką na jakiej byłam.
Zuzia Bajek

 "Zlepek"  gazeta uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w  Chojnowie. Ten numer zredagowali: Zuzanna Bajek,  Julia Krakowska, Debora Luberda, Tymoteusz
Krakowski, Martyna Merunowicz, Wiktoria Łuczkowiec
Opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska
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