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Próbny test kompetencji
        
      Dnia 13.01.2014r. odbył się próbny test kompetencji. Dla tych, co lubią
się uczyć, był on od dawna oczekiwany, a dla innych był  prawie najgorszym
dniem w życiu, ponieważ już 1 kwietnia czeka ich prawdziwy test
kompetencji ( niestety mnie również). 
Wyjątkowo w tym  roku klasy szóste pisały sprawdzian nie tylko z języka
polskiego i matematyki, ale też z języka angielskiego, na który również
poświęcono 60 min.  Szczególnie zaskoczył nas język, nikt nie spodziewał
się, że będą sprawdzane i te umiejętności. Taki prawdziwy egzamin z
angielskiego będą zdawać dopiero nasi młodsi koledzy, obecni uczniowie
klas V.
Wyniki prawdopodobnie przyjdą podczas ferii zimowych.   Mam nadzieję, że
nie będą dla nikogo zaskakujące.                                                                      
                                                                                                                         
 Wiktor Ziembowicz, VI A                                                                 
                                                                                  
                           

Konkurs Ogólnopolski "Pionier"  
       
       W grudniu w naszej szkole odbył się Ogólnopolski Konkurs "Pionier".
Nasi uczniowie zajęli czołowe miejsca.

Marta Sobiechowska II miejsce, a Dawid
Laskowski III miejsce w konkursie z matematyki.
Mistrzynią wiadomości z przyrody (I miejsce)
okazała się również Marta Sobiechowska.
Gratulujemy tak wysokich lokat w konkursie o
zasięgu ogólnopolskim. Pozostałe wyniki
możecie zobaczyć na www.sp4.chojnow.eu      
                                  Wiktor Ziembowicz, VIa

   

.autor przeróbki: W.Z

Nasz występ.

Przegląd jasełek w Bolesławcu  
      Dnia 23 stycznia 2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w 

II Bolesławieckim Przeglądzie Jasełek.Spośród dziewięciu grup jury

przyznało wyróżnienie naszemu zespołowi, za wspaniałą grę

aktorską, występy chóru i pomysłowe dekoracje i kostiumy.   Wszyscy

uczestnicy cieszyli się z tego sukcesu, gdyż niektórzy z nas występowali

pierwszy raz na scenie. Było to dla nich nie lada przeżycie.                       

 Wiktor Ziembowicz, VIa                                                                                    

                                                                                                                             

  

                                                           

Na scenie - chór
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3. Kolejna konkurencja - Portret Mikołajka

Potyczki z „Mikołajkiem”

Nie wszyscy czytelnicy „Mikołajka” wiedzą, że książka ta bawi kolejne
pokolenie; od jej wydania minęło już ponad 50 lat.

18 grudnia biblioteka szkolna zorganizowała konkurs czytelniczy połączony
z turniejem dla widzów – Potyczki z „Mikołajkiem”. Do konkursu przystąpiły
drużyny ze wszystkich klas IV i V ( każdą klasę reprezentowały 3 osoby).
Drużyny rozwiązywały testy dotyczące treści kilku tomów „Mikołajka”,
rozpoznawały ilustracje z książki, a także mogły popisać się wiedzą na
temat twórczości i życia autorów tej poczytnej książeczki.

Najlepiej bawiła się publiczność, bo dla niej przygotowano specjalne
konkursy – ruletkę z pytaniami o treść „Mikołajka” (każda dobra odpowiedź
nagradzana była czekoladowym euro), ochotnicy mogli pograć w kręgle czy
wykazać swoją sprawność na torze przeszkód. Ci, którzy potrafili rysować,
przystąpili do konkursu rysunkowego – kto najszybciej i najwierniej
odwzoruje postać bohatera. Pojawiły się też fragmenty filmu „Mikołajek” i
chętni mogli „dopowiedzieć” dalszy ciąg.

Najlepszą drużyną okazali się uczniowie z klasy IV a, drugie miejsce
zdobyła V b, a trzecie – V a. Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe kubki z
podobizną – Euzebiusza – największego rozrabiaki z klasy Mikołajka.

zespół redakcyjny

1. Potyczki z "Mikołajkiem" 2. Pytania testowe
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Życzenia z całego świata
Pewnego dnia  na kółko języka angielskiego nasza pani powiedziała nam, że
będziemy uczestniczyć w projekcie eTwinning. Na początku nie
wiedzieliśmy, na czym taki projekt polega, ale pani wytłumaczyła, że
będziemy współpracować z kilkunastoma szkołami z różnych państw
europejskich, m.in. z Wielkiej Brytanii, Portugalii, Hiszpanii, Czech, Słowacji,
Francji, a także Rumunii i Armenii. Oczywiście porozumiewać się będziemy
za pomocą Internetu, posługując się językiem angielskim. Byliśmy tym
pomysłem bardzo podekscytowani!
Nasz projekt zatytułowany był „Xmas cards and traditions” i dotyczył tradycji
Bożego Narodzenia w różnych krajach. Od października do grudnia
realizowaliśmy kolejne zadania projektowe. Na początek przygotowaliśmy
prezentację o nas i o naszej szkole. Dzięki podobnym prezentacjom z
innych szkół partnerskich mieliśmy okazję poznać naszych rówieśników z
innych krajów oraz ich szkoły. Nagraliśmy naszą ulubioną kolędę i
umieściliśmy ją na stronie internetowej projektu. Mogliśmy też obejrzeć
kolędy nagrane przez naszych partnerów. Zaprezentowaliśmy także nasze
polskie tradycje bożonarodzeniowe i zobaczyliśmy, jakie zwyczaje panują
podczas tych świąt w innych państwach. Najmilszym jednak momentem
było przygotowanie i wysłanie kartek świątecznych. Wiele kartek z
życzeniami dotarło też do nas, co bardzo nas cieszyło za każdym razem,
kiedy wraz z panią otwieraliśmy koperty i odczytywaliśmy życzenia w
języku angielskim.
Uczestnictwo w  tym projekcie bardzo dużo nas nauczyło i pokazało, że
warto się uczyć języków obcych, ponieważ ułatwiają one porozumiewanie
się z rówieśnikami z innych państw. Mamy nadzieję, że to nie ostatni projekt
eTwinning, w jakim uczestniczyliśmy.
Martyna Idkowiak, Vb

Jedna z kartek
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