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Hura! Hura !
Wreszcie mamy wolne. Od 10 lutego do 23
lutego możemy cieszyć się słodkim
nieróbstwem. Niestety zimy jak nie było, tak
nie ma, więc są małe szanse, że zakosztujemy
tak zwanego "zimowego szaleństwa". Ale jeśli
tylko nie będzie lało, polecamy wszystkim
codzienne spacery, by za dwa tygodnie
dotlenionym powrócić do szkoły!

redakcja
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                   TARGI SZKÓŁ  

        W dniu 05.02.2020 ósme klasy naszej szkoły wyruszyły do
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy  na targi
szkół. Różne szkoły średnie i nie tylko miały tam swoje stoiska,  uczniowie
z poszczególnych szkół starali się jak najlepiej zaprezentować swoją
szkołę. Każdy rozdawał ulotki swojej szkoły, a uczniowie  ósmych klas
starali się uzyskać jak najwięcej informacji o szkołach i profilach ,które ich
najbardziej zainteresowały. Na targi przyjechało bardzo dużo uczniów z
różnych klas. Uczniowie ze szkół średnich byli bardzo mili i pomocni,
oprócz prezentacji profili swoich szkół zapoznawali nas z zasadami i
zwyczajami panującymi w ich liceach, technikach, szkołach zawodowych
lub nawet uczelniach, które także na targach się pojawiły. Nikt się nie
krępował podejść i zapytać o cokolwiek starszych uczniów, niektórzy też
sami podchodzili do nas, aby przełamać pierwsze lody i zacząć rozmawiać
jak znajomi. Niektóre osoby podczas targów nawiązały nowe znajomości,
 Cała atmosfera była bardzo przyjazna. Targi niewiele pomogły mi  w
wyborze szkoły, bo każda przedstawiała się w jak najlepszym świetle i
każda wydawała się wspaniała, ale na pewno bardziej oswoiły mnie z
myślą, że już niedługo nastąpi wielka zmiana w moim życiu związana
właśnie ze zmianą szkoły i przy tym poznaniem nowych osób.

Debora Luberda, klasa VIII c
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              MOTO KĄCIK

HONDA CIVIC HATCHBACK TYPE R

Jest to japoński sportowy przednionapędowy hot-hatch. Pod maską
drzemie  2-litrowy silnik doładowany turbo, który ma 320KM. Honda z
tym silnikiem i 6-biegową manualna skrzynią przyśpiesza od 0 do 100
km/h w czasie 5.7 s i pojedzie maksymalnie 270 km/h. 
Auto pali w cyklu mieszanym 7.7 l /100 km, bak ma 46 l pojemności,
więc zasięg to około 600 km. Bagażnik ma pojemność 500 l, więc
Honda Civic Type R jest praktycznym samochodem. 
Auto to jest godne polecenia, jeżeli ktoś szuka samochodu
sportowego i praktycznego.
                                                                                           
                                                                                    Jakub Kałwak

         Podczas dni wolnych, czyli obecnych ferii zimowych
ważny bardzo jest wypoczynek, ale według mnie ważniejsze
jest bezpieczeństwo. Aby ferie były udane warto spędzać je
przede wszystkim pod nadzorem dorosłego, ponieważ
zawsze jest bezpiecznej z kimś dorosłym niż w grupie
rówieśników, bo chyba każdy wie, że z czasem coraz to
bardziej niemądre pomysły przychodzą nam do głowy. Gdy
dla ciebie najważniejsza jest rozrywka i sporty zimowe to
warto stosować się do zasad i przepisów danego miejsca.
Równie ważny jest ubiór, może nie każdy zwraca na to uwagę,
ale podczas zabaw na dworze warto mieć czapkę, szalik i
ciepłą kurtkę oraz spodnie.  

                                             BEZPIECZNE FERIE
Julia Krakowska
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                  DZIWNE DATY
Julia Kasprzak

"Zlepek" gazeta uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Ten numer zredagowali: Julia Kasprzak, Debora Luberda, Kuba Kałwak, Julia Krakowska
opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska

17 lutego DZIEŃ KOTA       World Cat Day
obchodzone we Włoszech od 1990 r. oraz w Polsce od 2006 r.
Ten dzień się świętuje,  aby podkreślić znaczenie kotów w życiu
człowieka.
Propaguje też niesienie pomocy bezdomnym zwierzętom.Kot to
przecież spełnienie ludzkich marzeń, to taka namiastka tygrysa w
domu.

.

10 lutego jest Międzynarodowy Dzień Przytulania, 

który przyszedł  ze Stanów Zjednoczonych. Uważano, że tam
 ludzie za mało się przytulają. Ten dzień miał sprawić, aby ludzie
się bardziej ośmielili  i nie bali się okazywać swoich uczuć
publicznie.Każdemu przyda się dzień  przeznaczony na
okazywanie czułości najbliższym. Wiadomo przecież, że
przytulanie się to samo zdrowie.
To święto jest obchodzone w różnych krajach w inne dni.

27 lutego  DZIEŃ POLARNEGO NIEDŹWIEDZIA
Niedźwiedź polarny to jeden z największych lądowych
drapieżników, choć trudno nazwać go lądowym, gdyż bardzo dużo
czasu spędza pływając i polując w wodzie. Ustanowienie jego
dnia to inicjatywa organizacji Polar Bears International. 
W ten sposób stara się ona uświadomić społeczeństwu, że
wskutek globalnego ocieplenia zmniejsza się pokrywa lodowa w
Arktyce. To w przyszłości może doprowadzić do wymarcia
gatunku. Dzień Niedźwiedzia Polarnego zachęca ludzi do
znalezienia sposobów zmniejszenia emisji dwutlenku węgla 

26 lutego - DZIEŃ POZDRAWIANIA BLONDYNEK

Powszechnie uważa się, że to właśnie kobiety z blond kolorem włosów
wyglądają młodziej, . Uniwersalne pozostaje też przesłanie, że mężczyźni
wolą blondynki. Dlaczego wszyscy wolą blondynki?
Ponieważ kolor blond jest bardzo rzadko spotykany, jedynie 2%
społeczeństwa może pochwalić się naturalnymi, jasnymi włosami.
Może w ten dzień warto by było powstrzymać się od opowiadania kawałów
o blondynkach?
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