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Gitarowy Rekord Świata

Kolarstwo �

Pierwszego maja tego roku we Wrocławiu odbył się Gitarowy
Rekord Świata.
 Polegał on na zebraniu się ludzi w jednym miejscu i
jednoczesnemu graniu na gitarze piosenki ,,Hey Joe''. Po za
,,Hey Joe'' jest opcja zagrania razem innych piosenek np.:
,,Wehikuł czasu'', ,,Zawsze tam gdzie ty''... 
Organizatorom, jak i gitarzystom (nie tylko z Polski), zależy na
pobiciu rekordu. Zaangażowanie jest ogromne, na miejscy
przed wielkim biciem rekordu są organizowane szybkie lekcje
gry tej piosenki oraz możliwość wypożyczenia sprzętu.
 Lecz nie zawsze było tak super, ze względu na Covid rekord
ustanawiano online, co jak można się domyślić nie
dorównywało spotkania się na żywo.

 Dlatego chciałabym was zachęcić do wzięcia  udziału za rok w
pobijaniu takiego rekordu. Warto też wspomnieć o możliwości
grania na nie tylko gitarach elektrycznych, akustycznych, lecz
także na ukulele.

 To co? Widzimy się za rok:)

Hania Rudziak

Kolarstwo to bardzo wymagający sport, bo wymaga nie tylko
siły, ale zabiera wolny czas. Jak chcesz coś osiągnąć w
kolarstwie, to musisz zrezygnować z wyjazdów ze znajomymi i
z czasu wolnego w tygodniu. Sport wymaga od ciebie dużego
wysiłku fizycznego i zaangażowania

Moja opinia 

Na każdym treningu nie czuję  stresu, a na zawodach jest on
ogromny.
Na treningu każdy próbuje być lepszy od rówieśnika z klubu, a
podczas wyścigu stres jest ogromny.  Każdy ma wtedy dwa
cele:

 nie zaliczyć kraksy 
przyjechać jak najszybciej. 

 Trasy MTB są wymagające i coraz trudniejsze.
Igor Marciniec
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          Wycieczka klas V�

11 i 12 maja klasy Va, Vb i Vd pojechały na wycieczkę drogą Piastów do
Gniezna i Biskupina. Pierwszym naszym przystankiem było samo centrum 
piastowskiego szlaku, czyli Gniezno w tym: wizyta w Archikatedrze
Gnieźnieńskiej, drzwi gnieźnieńskie, relikwiarz św. Wojciecha i zwiedzanie
gnieźnieńskiego rynku.

  Potem przejechaliśmy autokarem do prasłowiańskiej wioski i
dowiedzieliśmy się, jak żyli dawni Słowianie.
 Kolejnym punktem naszej wycieczki było Muzeum Pierwszych Piastów w
Lednicy 

Żeby dostać się na wyspę, trzeba było przepłynąć promem.  Tam
zwiedzaliśmy ruiny grodu, oglądaliśmy wał usypany z ziemi, byliśmy także
na molo. Gdy wróciliśmy na ląd, podziwialiśmy  słowiański młyn.
  Wieczorem wróciliśmy do hotelu, gdzie zjedliśmy obiadokolację. Potem
czekały na nas już przyjemności – ognisko integracyjne.
  Następnego dnia od razu po śniadaniu spakowaliśmy  walizki, które
zanieśliśmy do autokaru, by  pojechać do  Biskupina. To najstarsza osada
na ziemiach polskich licząca sobie 2,7 tyś.lat.  Przewodnik opowiadał, jak
żyli i czym się zajmowali dawni mieszkańcy osady. 

Potem pojechaliśmy do Kruszwicy na Mysią 
Wieżę – miejsce związane z legendarnym królem Popielem. Przed tą
atrakcją pływaliśmy jeszcze po jeziorze Gopło.

 Powrót do Chojnowa i  bezpieczną  jazdę zapewnił nam dobry kierowca z
biura podróży Zawisza Travel. 

Igor Marciniec
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Egzaminy klas VIII�

ZLEPEK Gazetka Uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 im. J. Korczaka w Chojnowie. Ten numer redagowali: Hanna Rudziak, Igor Marciniec, Martyna
Myśliborska, Aleksander Śliwa
opiekun: Beata Wawrzeńczyk

Konkurs obcojęzyczny- 
You Can Sing

 Dnia 13 maja nasza szkoła (SP4 w Chojnowie) zorganizowała konkurs
piosenki obcojęzycznej. W konkursie brało udział 40 osób nie tylko z naszej
szkoły, ale także dzieci z SP3 w Chojnowie i Szkoły w Budziwojowie. 
 Pierwsze miejsce zajęły uczennice ze szkoły SP4 w Chojnowie -  Zofia
Augustynowicz i Milena Hajder.
 Drugie miejsce zajęła uczennica ze szkoły Sp4 w Chojnowie Martyna
Myśliborska.
 Trzecie miejsce zajęła uczennica z SP 3 w Chojnowie Julia Litwin.
 Wyróżnienia otrzymali:
Błażej Szeliga, Martyna Czajka, Antoni Janeczko że szkoły Sp3 oraz Hania
Rudziak, Mikołaj Budakiewicz ze szkoły Sp4. 

 Nasi jak i inni uczniowie super się zaprezentowali, usłyszeliśmy wiele 
cudownych głosów. W konkursie nie liczył się tylko śpiew, ale też wymowa
słów w danym języku, dopasowanie się do piosenki w ubiorze i ruchach.
Naszym jurorom na pewno było ciężko wyłonić pierwsze, drugie, trzecie
miejsce oraz wyróżnienia. 

Hanna Rudziak

Maj to gorący okres dla ósmoklasistów, którzy odmieniają przez wszystkie
przypadki słowo - EGZAMIN.

Od kilku lat nie jest tak źle, gdyż przeniesiono termin egzaminu na maj. W
ten sposób uczniowie zyskali dodatkowe cztery tygodnie na powtórkę
materiału, a także na opanowanie nowych treści.

Jak co roku, tak i w tym uczniowie zmierzą się z językiem polskim,
matematyką i językiem obcym ( w naszej szkole jest to język angielski). Na
szczęście nie muszą wybierać dodatkowego przedmiotu do zdawania. 
Język polski to nie tylko czytanie ze zrozumieniem czy elementy gramatyki
języka polskiego, uczniowie muszą zrozumieć tekst publicystyczny, a także
napisać opowiadanie twórcze w oparciu o lekturę lub udowodnić swoje
racje redagując rozprawkę. Język angielski to rozumienie tekstu
przeczytanego i mówionego, a także pisanie. O matematyce aż strach
pisać, tyle w niej zawiłości ;-)

Życzymy naszym starszym kolegom i koleżankom połamania piór, weny
twórczej oraz jasnego i logicznego myślenia. A przede wszystkim dostania
się do wymarzonych szkół średnich.
redakcja
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