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Oto ostatni w tym roku szkolnym numer
"Zlepka". Znajdziecie w nim:

pomysły na wakacyjne wyjazdy - bliskie i
dalekie
rady, jak się spakować na wakacje
relację uczniów z uroczystości 35-lecia
szkoły

           Zachęcamy do lektury!
                                               Redakcja
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        Grecja to również Mity Greckie, o bogach, ludziach, zwierzętach lub
innych stworzeniach. Lecz czym są Mity?

„Mitologia grecka to zbiór mitów przekazywanych przez starożytną grecką,
tradycje opowieści o bogach i herosach, wyjaśniający miejsce człowieka w
świecie oraz samo funkcjonowanie świata, jego stworzenie i historię.’’

Grecja to ojczyzna wielu zasłużonych ludzi takich jak:
Pitagoras – grecki matematyk, filozof, mistyk kojarzony ze słynnym
twierdzeniem matematycznym nazwanym jego imieniem. 
Platon, gr. – filozof grecki, Ateńczyk, twórca tradycji intelektualnej znanej
jako platonizm.
Homer – grecki pieśniarz wędrowny, epik, śpiewak i recytator. Uważa się
go za ojca poezji epickiej. Najstarszy znany z imienia europejski poeta,
który zapewne przejął dziedzictwo długiej i bogatej tradycji ustnej poezji
heroicznej. Do jego dzieł zalicza się eposy: Iliadę i Odyseję.

Grecy kochają jedzenie i zabawę.
Częstym elementem świętowania w Grecji są śpiewy i tańce. Grecy
uwielbiają się bawić i tańczyć przy każdej okazji. Choć same style tańców
różnią się w zależności od regionu, jest kilka takich, które tańczy się niemal
wszędzie. Turyści najbardziej znają Sirtaki (lub Syrtaki) - popularny „Taniec
Zorby”, albo krócej: „Zorba”. Innym nietypowym tańcem jest wywodzący się
z Cypru zeibekiko - tańczony przez jedną osobę, z dużą dozą improwizacji.

Głównym i najobfitszym  posiłkiem w Grecji  jest kolacja, lub obiado-
kolacja. Celebrowanym przez wiele godzin w gronie rodziny lub znajomych.
Grecy muszą jeść mięso - nie uznają diet wegańskich czy wegetariańskich,
a do wielu dań (nawet do ziemniaków czy spaghetti) jedzą chleb. Jedzenie
ze wspólnego talerza części potraw (m.in. sałatek) jest głęboko
zakorzenioną tradycją.

                                                                                Hanna Małecka kl. IV B
                                                                                   Źródło: moja-grecja.pl

               Każdy z nas marzy o podróżach do ciekawych miejsc. Moim
marzeniem jest wycieczka do Grecji, ponieważ fascynuje mnie kraj.

Jest to kraj składający się głównie z wysp.
W skład Grecji, oprócz południowej części Półwyspu Bałkańskiego,
wchodzi 114 dużych wysp i kilka tysięcy małych wysepek. Trudno podać
ich dokładną liczbę, bo zależy to od tego czy to już wyspa, czy jeszcze
skała, więc różne źródła podają od 1.200 do 6.000. Przeważnie jednak
przyjmuje się liczbę około 2.000, z których 227 jest zamieszkanych, ale
jedynie 78 ma ponad 100 stałych mieszkańców.

Oprócz tego Grecja ma bardzo bogatą historię, kulturę i sztukę, ciekawe
zabytki i mity które pewnie będziemy omawiać na lekcjach historii.
„To niesamowite w jaki sposób ten niewielki, skalisty kraj stał się podwaliną
współczesnej cywilizacji. Tu, na styku Wschodu i Zachodu, miały swoją
kolebkę architektura, rzeźba, muzyka, literatura, teatr, nauka, etyka czy
prawodawstwo. Starożytna kultura grecka była jednym z głównych źródeł
inspiracji ludzkości w kolejnych wiekach jej rozwoju - aż po dzień
dzisiejszy.,,

W Grecji znajduje się najwięcej muzeów archeologicznych na świecie.
Najpopularniejszym z nich jest nowoczesne Nowe Muzeum
Akropolu w Atenach. Muzeum jest laureatem kilku nagród, ustanowiło też
rekord odwiedzin w ciągu dwóch pierwszych miesięcy swojego
funkcjonowania – odwiedziło je wówczas ponad pół miliona osób ze 180
krajów. W stolicy każdej wyspy  i w wielu innych miejscowościach leżących
w pobliżu terenów wykopaliskowych znajdują muzea archeologiczne

Myśląc o Igrzyskach Olimpijskich - na pewno pomyślimy o Grecji,
ponieważ w Atenach odbyły się pierwsze.
Zapewne większość osób wie, że Grecja jest kolebką Igrzysk Olimpijskich.
Pierwszy udokumentowany opis igrzysk, z 776 r. p.n.e., znaleźć można
w Illiadzie Homera. Datę tę przyjmuje się za moment powstania Igrzysk
Olimpijskich. Ale już nie wszyscy wiedzą, że po 15 wiekach przerwy
w 1896 r. w Atenach miały miejsce I Igrzyska Olimpijskie Ery Nowożytnej.
Reprezentacja Grecji wywalczyła w nich aż 46 medali.

Język grecki mogący się pochwalić czterema tysiącami lat historii
mówionej i trzema tysiącami pisanej, jest najstarszym będącym wciąż
w użyciu językiem w Europie. Język Greków miał ogromny wpływ na
kształtowanie się łaciny, szczególnie w dziedzinie nauki, filozofii i sztuki.
Podobnie było później z innymi językami - dużą część słownictwa języka
hiszpańskiego czy angielskiego stanowią wyrazy pochodzenia greckiego.

           MOJE WYMARZONE
           GRECKIE WAKACJE
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UROCZYSTOŚĆ Z OKAZJI 35-LECIA "CZWÓRKI"
 OCZAMI UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

         35-lat minęło….

           21 maja 2021 roku, o godzinie 12.00, z okazji jubileuszu 35-lecia
Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie, została odsłonięta pamiątkowa
tablica z myślą patrona szkoły Janusza Korczaka „Wszyscy jesteśmy sobie
potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”. Uroczystość
rozpoczęła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego, która przywitała
przybyłych  gości. Następnie swoją przemowę wygłosiła dyrektor SP4 pani
Beata Miler – Kornicka, która nawiązując do słów naszego patrona,
przypomniała wszystkim zebranym o tym, że tylko „wspólne działanie
pozwala osiągnąć szczyty umiejętności”. Następnie życzenia złożyła była
wicedyrektorka pani Bogumiła Cieśla, życząc wszystkim „zapału,
cierpliwości i wytrwałości”. Po wystąpieniach odśpiewano przy
akompaniamencie pana Zenona Chmielewskiego, hymn państwowy oraz
pieśń szkoły z trzecią premierową zwrotką, autorstwa Zuzanny Jamroz i
Macieja Żybura. Po hymnach przystąpiono do poświęcenia tablicy przez 
ks. proboszcza Marka Osmulskiego.  Na zakończenie uroczystości
uczniowie młodszych klas zaprezentowały króciutki program artystyczny,
kończąc tym akcentem  uroczystość.
Najlepszego na kolejne lata kochana Szkoło!!!!!! 
          
                                                                          Martyna Myśliborska

      21 maja odbył się apel z okazji 35-lecia powstania SP4. Na
uroczystości, oprócz dyrekcji szkoły, pań: Beaty Miller Kornickiej, Anny
Denisiak i Małgorzaty Cieśli, burmistrza miasta Jana Serkiesa oraz
proboszcza Marka Osmulskiego, pojawili się również przedstawiciele
uczniów z klas drugich oraz przewodnicząca samorządu uczniowskiego.
Zaproszone też zostały panie: przewodnicząca Rady Rodziców Dagmara
Krakowska i była wicedyrektor szkoły Bogumiła Cieśla.  Nie zabrakło
również fotoreporterów z urzędu miasta i ze szkoły. 35 obchody "urodzin"
naszej szkoły, ze względu na panującą sytuację na świecie, musiały się
odbyć w mniejszym gronie i na zewnątrz budynku. Specjalnie na tę okazję
powstała trzecia zwrotka hymnu szkoły, która została wytypowana poprzez
konkurs. Opowiada ona o tym, jak silna jest nasza szkoła. Uczennica klasy
szóstej Martyna Myśliborska zaśpiewała hymn podczas uroczystości. O
oprawę muzyczną zadbał pan Zenon Chmielewski. Pani dyrektor odsłoniła
kolejną tablicę pamiątkową umieszczona na frontowej ścianie budynku. Na
niej zapisana jest maksyma Janusza Korczaka, patrona SP4: "Wszyscy
jesteśmy sobie potrzebni - razem łatwiej, radośniej, mądrzej i
bezpieczniej". W holu szkoły umieszczono dwie nowe tablice - z portretem
patrona szkoły oraz ze zdjęciami nauczycieli pracujących w SP4. 
                                                                                     Bartek Górnicki

    ÓSMOKLASIŚCI ODCHODZĄ

                                                                                        

              Gdy we wrześniu rozpoczynaliśmy rok szkolny 2020/2021, nie
spodziewaliśmy się, że tak szybko minie. Jest on wyjątkowy, ponieważ jako
klasa ósma opuszczamy już naszą szkołę. Czas leci bardzo szybko i
musimy się już pożegnać. Pytałam inne osoby z mojej klasy, co najbardziej
zapamiętają ze szkoły. Oto kilka odpowiedzi:
= jestem trochę znudzony i zmęczony podstawówką, ale jest mi przykro, że
rozstaję się z klasą, bo przez osiem lat się zżyliśmy. Jestem ciekawy nowej
szkoły, jak tam będzie i czy się w niej odnajdę;
=z tej szkoły wyniosę piękne wspomnienia. Przez te kilka lat dużo się
działo: Zielona Szkoła w trzeciej klasie, coroczne ogniska w Michowie. 
=będę bardzo tęsknić. Na samą myśl o końcu szkoły mam łzy w oczach.
Wszystko to, co się wydarzyło w ostatnich latach przerodziło się w
wyjątkowe wspomnienia. Pierwsze zauroczenia, stres przed każdym
sprawdzianem, radość z każdej dobrej oceny. Będzie mi tego brakować. 
               Tych sześć lat spędzonych w "Czwórce" obfitowało w
najróżniejsze wydarzenia. Zdarzały się konflikty, ale szybko o nich
zapominałam. Najważniejsze są dobre wspomnienia. Gdy zamykam oczy,
widzę tylko to, co wywoływało uśmiech na mojej twarzy: występy w kole
teatralnym, zbicie szkolnego zegara...  Z wielkim smutkiem żegnam naszą
szkolną gazetkę. 
              Myślę, że każdy z ósmoklasistów wśród swoich wspomnień
odnajdzie te magiczne.

                                                              Wiktoria Łuczkowiec

zdj. Anastazja Gralak
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                                    WAKACJE TUŻ TUŻ...                      DLA OKOLICZNYCH PODRÓŻNIKÓW

Alpaki w Lubiechowej. Miejsce dla fanów zwierząt! Te urocze i śmieszne
zwierzątka można nakarmić jabłkami i marchewkami. Miejsce zamieszkują
trzy alpaki, czyli Keks, Bounty i Bueno.

Zamek Grodziec. Piękny zamek położony 25 kilometrów od Chojnowa.
Można zjeść drugie śniadanie, upiec kiełbaskę na dziedzińcu i wejść na
wieżę widokową oraz zwiedzać komnaty.W zamku jest możliwość
wynajęcia pokoju i spędzenia tam nocy.

Kraina Wygasłych Wulkanów. Miejsce jest położone w Górach i Pogórzu
Kaczawskim.Jedne z najpopularniejszych atrakcji turystycznych to
Ostrzyca Proboszczowicka (tzw.Śląska Fudżijama )oraz Wąwóz
Myśliborski.

Kolorowe Jeziorka. Piękne jeziorka znajdują się w Rudawach
Janowickich. Są w kolorach:żółtym, purpurowym, błękitnym i zielonym.
Wokół nich prowadzi malownicza trasa spacerowa.
     
                                                                   Hania Seweryniak, kl. IV d

               Wakacje coraz bliżej! Każdy z nas żyje już chwilą, w której
spakuje plecak i wyruszy ku przygodzie. Niezależnie od tego, gdzie
postanowiliśmy się wybrać, czy w góry, czy nad morze, musimy dobrze się
spakować. 
Jeśli podczas wakacji stawiamy na wędrówki po górach, nie zapomnijmy o
właściwym ekwipunku. Szykując ubrania na letnie wyjście w góry, należy
kierować się zasadami osławionej ,,cebulki’’ Pogoda w górach bywa
kapryśna, a świecące rano słońce, wcale nie wyklucza popołudniowego
deszczu. Wybierając się w góry, pamiętajmy więc o odpowiednim stroju, w
skład którego wchodzi:  bielizna termiczna, spodnie najlepiej z odpinanymi
nogawkami, buty trekkingowe- obowiązkowo sięgające za kostkę, skarpety
chroniące stopę przed otarciem, nakrycie głowy i okulary
przeciwsłoneczne. Strój, który na sobie mamy, to jedno. Równie ważne jest
to, co zabierzemy ze sobą na szlak. W dobrze spakowanym plecaku
powinna się znaleźć bluza polarowa i kurtka przeciwdeszczowa, termos,
butelka wody, przekąski, telefon, aparat fotograficzny i powerbank.
  A co ze sobą zabrać, wybierając się na wakacje nad morze? Wydawałoby
się, że wyprawa nad morze przysporzy nam mniej problemów podczas
pakowania niż wypad w góry. Ale tu również należy pamiętać o kilku
ważnych rzeczach. Poza letnimi ubraniami warto spakować kurtkę
przeciwdeszczową, bluzę i grubsze spodnie. Nad Bałtykiem pogoda
również bywa kapryśna. Jadąc nad morze, warto zaopatrzyć się w parasol
przeciwsłoneczny, pod którym rozłożymy koc lub leżak, torbę termiczną,
która ochroni nasze przekąski przed popsuciem, krem z filtrem, okulary
przeciwsłoneczne, nakrycie głowy, szybkoschnący ręcznik, etui na telefon,
najlepiej wodoodporne i dużą butelkę z wodą. Wszystkie rzeczy włóżmy w
wygodną, dużą torbę plażową. Tak przygotowani możemy iść na plażę. 
  Bez względu na to, gdzie spędzimy wakacje, pamiętajmy o
bezpieczeństwie. W górach chodzimy wyłącznie oznaczonymi szlakami, a
nad morzem, korzystajmy z kąpielisk, nad którymi czuwają ratownicy.
  Słonecznych, pełnych przygód, ale przede wszystkim bezpiecznych
wakacji!
                                                                      Martyna Myśliborska 

Ten numer powstał dzięki: Hani Małeckiej, Bartkowi Górnickiemu, Anastazji Gralak, Martynie Myśliborskiej, Wiktorii Łuczkowiec i Hani Seweryniak.
Opiekunki: pani Aneta Czapska, pani Marzena Kupczyńska
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