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Wydanie specjalne
06/20

Wraz z początkiem wakacji, kończy się
przygoda ze Zlepkiem dla nas - klas ósmych. Z
tej okazji wydajemy gazetkę do oglądania  z
naszymi zdjęciami. Chcemy się też podzielić 
opinią na temat tych kilku lat w redakcji. 

Również chcielibyśmy zachęcić naszych
młodszych kolegów i koleżanki do dołączenia
do nowej redakcji  i stworzenia nowej ekipy
zlepkowiczów
 Zachęcamy do obejrzenia gazetki!
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  Tymek i Hubert,   Ola i Julka

NASZE OPINIE:

Pracowało mi się bardzo dobrze atmosfera była git i no fajnie było.
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Julka i Martyna oraz Zuza z Jakubem

Od początku mojej pracy w "Zlepku" bardzo mi się podobało, nigdy nie było
nudno. Najfajniejsze były te zadania, które wykonywaliśmy w grupach, a
najbardziej podobało mi się, gdy nagrywałyśmy bajkę. Cotygodniowe
spotkania rozwinęły we mnie wiele pasji dziennikarskiej. 
Dzięki wytężonej pracy w redakcji udało mi się pojechać na obóz z Junior
Media. 
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Coś się kończy, a coś się
zaczyna... 
Osobiście dołączyłam do ekipy Zlepka w połowie 6 klasy. Na początku nie
brałam tego na poważnie, ale później wkręciłam się w to. Bardzo podobały
mi się spotkania Zlepka - najbardziej  swoboda, mogłam pisać, o czym
chciałam i wyrażać swoją opinię na każdy temat. Nikt z góry nie narzucał
mi, o czym mam pisać. Atmosfera była bardzo fajna, na to kółko nie
chodziło się z przymusu. 
Myślę, że będę tęskniła za opiekunkami Zlepka i za zlepkowiczami, w
końcu byliśmy jednością. Mam nadzieję że w mojej przyszłej szkole będzie
podobne kółko, ponieważ jest to też jakieś zajęcie i zainteresowanie, które
rozwijałam w wolnych chwilach.
A tutaj opinia innych zlepkowiczów:  
 "Redakcja Zlepek była najlepszym zajęciem po lekcjach. Na zajęciach
zawsze panowała miła atmosfera. Pracowało się super."
 ,,Ogólnie to fajna atmosfera, fajne nauczycielki, pracowało się świetnie,
dużo zabawy było przy tworzeniu gazetek."
 ,,Podczas gdy się spotykaliśmy po lekcjach na Zlepku była cudowna
atmosfera. Podczas burzy mózgów zawsze padały ciekawe pomysły na
gazetki oraz różne artykuły na najrozmaitsze tematy. Pracowało mi się
bardzo dobrze, szczególnie w takim świetnym towarzystwie jakim była
nasza grupa. Naprawdę miło będę wspominała te czasy." 

Wszyscy zlepkowicze z 8 klas, którzy odchodzą ze szkoły i tym samym ze
Zlepka, chcieliby podziękować opiekunkom za poświęcony czas, nerwy i za
szybką pomoc przy wszelkich problemach. 

DZIĘKUJEMY!!!

Gazeta Uczniów Szkoły Postawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w
Chojnowie   ZLEPEK
Ten numer po raz ostatni przygotowali:
Zuzanna Bajek, Debora Luberda, Aleksandra Wolska, Julia Krakowska,
Julia Kasprzak, Martyna Gajda, Martyna Merunowicz,
Tymoteusz Krakowski, Olivier Jaworski, Jakub Kałwak, Hubert Kupczyński

Tym razem bez opiekunek.
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