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      Ferie, ferie i ... po feriach. Przed nami moc
pracy, a także chęć podejmowania nowych
wyzwań jakie niesie za sobą nauka w szkole.
     Dopiero za siedem tygodni święta i tydzień
wolnego.
      Zatem wypoczęci, uśmiechnięci zabieramy
się do pracy :-)
     Życzymy w nowym semestrze  wytrwałości i
radości ze zdobywania wiedzy.

                                                           Redakcja Wiktoria
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    KONKURS WALENTYNKOWY

     KONKURS RECYTATORSKI      
                      PEGAZIK

    W dniu 25 lutego w sali teatralnej naszej szkoły odbył się Szkolny
Konkurs Recytatorski Pegazik. Ta cykliczna impreza (odbywa się co
roku) niestety nie gromadzi zbyt wielu uczestników. Czy
recytowanie wierszy lub prozy przestaje być modne? Czy dlatego
nie uczestniczymy w takich konkursach, że wymagają one od nas
wysiłku albo są dla nas zbyt dużym stresem? Aby się tego
dowiedzieć, warto by przeprowadzić  w szkole sondę. Może kiedyś
to zrobimy.

   W tym roku odwagą wykazały się cztery uczestniczki, które będą nas
reprezentować na eliminacjach miejskich.

   Pierwsze miejsce zdobyła Hania Barszczyk, która zachwyciła jury i
publiczność swoją interpretacją wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. Zebra. 
Zdobywczyni II miejsca Zosia Augustynowicz również recytowała utwór
L.J. Kerna, podobnie jak Kinga Szczepanowska (III miejsce). Oliwia
Kawka (III miejsce) zarecytowała Daktyle Danuty Wawiłow.

Życzymy naszym koleżankom powodzenia na konkursie miejskim.
TRZYMAMY KCIUKI.

                                                                                         redakcja

   
       Tegoroczne Walentynki trochę nas ominęły, ponieważ 14
lutego mieliśmy ferie. Nie mniej jednak biblioteka w dniach od
23.01 do 06.02. zorganizowała konkurs na najładniejszą
Walentynkę. Autor najładniejszej został nagrodzony. W tych
samych dniach została uruchomiona
poczta walentynkowa. W bibliotece została postawiona na
parapecie skrzynka, do której można było wrzucić swoje listy lub
walentynkowe serduszka. Samorząd uczniowski 7 lutego rozdawał
Walentynki poszczególnym osobom,  które zaznały  szczęścia :)
bądź nieszczęścia :( i dostały kartkę, albo nie.
                                                                                       Zuza Bajek
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 JAK   TO   NA   FERIACH   BYŁO

1. "Lol" - 97 osób w USA ma tak na imię.
2. Mężczyźni sześć razy częściej są rażeni piorunem niż kobiety.
3.Przeciętny człowiek spędza ok. 30 lat denerwując się na członka rodziny.
4. Jedi jest oficjalną religią 70 tys. Australijczyków.
5. Kichnięcie powoduje zatrzymanie wszystkich funkcji życiowych, wliczając
w to bicie serca.
6. Z badań wynika, że dzieci które chrapią mają gorsze wyniki w nauce.
7. Podczas oglądania TV spalamy średnio 1-2 kalorię na minutę.
8. Najsilniejszym mięśniem człowieka jest język.
9. Koale mają unikalne odciski palców niczym ludzie.
10. Kolibry, jako jedyne z ptaków potrafią zawisnąć w powietrzu i latać do
tyłu.
11. Obecnie Facebooka używa tyle osób, ile zamieszkiwało Ziemię w 1804
roku.
12. Walt Disney został wyrzucony z gazety za to, że nie miał wyobraźni i
dobrych pomysłów.
13. Każdy lekarz (także dentysta) może legalnie wykonać operację
plastyczną.
14. Małe miasto na Alasce wybrało kota imieniem Stubbs na burmistrza.
Rządzi już 15 lat.
15. Indie mają kartę praw dla krów          /zebrane z internetu/

        KĄCIK  CIEKAWOSTEK 
wg   Tymoteusza Krakowskiego    

.           Ferie podobnie jak wakacje są wyczekiwane przez uczniów głownie
po to aby odpocząć od ciągłej nauki i stresu. Większość osób z naszej
redakcji wyjechało gdzieś, jedni pojechali w góry, inni nad morze i do
większych miast. Jednak  nie wszyscy, ponieważ w domu również można
fajnie spędzić czas np. grając w gry czy  spotykając się ze znajomymi.
Odwiedzaliśmy dużo nowych miejsc takich jak Filharmonia im. Mieczysława
Karłowicza w Szczecinie, Tańczący Dom w Czechach i  wiele innych.
                                                                           Julia Kasprzak

     Gdy zaczęły się ferie zimowe każdy z nas był szczęśliwy, bo nie trzeba
w tym czasie chodzić do szkoły. Bardzo lubimy ferie zimowe, chociaż są o
wiele krótsze od wakacji. Każdy uczeń po ostatnim dzwonku w szkole był
zadowolony i wielu wybiegłoby ze szkoły z energią i zaczęłoby się rzucać
śnieżkami. Gdyby .... był u nas śnieg :) A śniegu nie ma i nie będzie w
najbliższym czasie. Niestety :( Ale można bardzo miło i przyjemnie
spędzić czas z przyjaciółmi bez śniegu -  albo wyjechać w góry lub
do rodziny, pójść do kina.
     My z koleżankami urządzałyśmy noce filmowe, na których było dużo
popcornu i ciekawych filmów. Bardzo nam się podobało i mamy plany na
następne noce spędzone w tym samym gronie. Byłyśmy też w parku
trampolin w Legnicy, potem zajadałyśmy się pączkami bo był Tłusty
Czwartek. W ostatnią niedzielę byłyśmy na łyżwach w Polkowicach. Było
zabawnie, bo Patrycja się przewróciła na lodowisku. Zrobiłyśmy jaskółkę i
ktoś zrobił nam zdjęcie. Potem byłyśmy w McDonald's. To były bardzo
udane ferie.
                                                  Patrycja Krynicka, Wiktoria Łuczkowiec
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                                 F E R I E   W     O B I E K T Y W I E

Gazeta "Zlepek" uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w
Chojnowie.  Ten nr zredagowali: Ola Wolska, Zuza Bajek, Tymoteusz
Krakowski, Ola Wolska, Julia Kasprzak, Wiktoria Łuczkowiec, Patrycja
Krynicka

opieka: Beata Wawrzeńczyk, Marzena Rudzka - Kupczyńska
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