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Moja działalność w szkolnej gazetce

          Za półtora miesiąca kończę gimnazjum, a co za tym idzie opuszczam szkolną gazetkę
"Dwójeczka" i publikacje autorskich tekstów na profilu mojej szkoły na YoungFace.TV. Nie
pracowałam długo, bo zaledwie rok, ale to właśnie ten jeden rok sprawił, że jestem, kim
jestem.

         Do pierwszego numeru "Dwójeczki" napisałam artykuł na wesoło. Opowiadał on o tym,
jak ja widzę gimnazjum. Chciałam w nim pokazać, jak kształtują się charaktery nastolatków.
Następne moje artykuły skupiały się głównie na wydarzeniach z naszej szkoły, wycieczkach
szkolnych i moich własnych doświadczeniach..

         Mój pierwszy artykuł na YounFace.TV głęboko zapadł mi w pamięć. Był o mojej pasji i
streszczał moją przygodę z jazdą konną. Nie zdobył on żadnego wyróżnienia, ale dla mnie
jest naprawdę ważny, bo to od niego wszystko się zaczęło. Pierwsze wyróżnienie dostałam
za mój drugi artykuł. Zawarłam w nim swoje przemyślenia na temat „Czy przyjaźń między
człowiekiem, a zwierzęciem jest możliwa?”. Byłam z siebie bardzo dumna i to był moment, w
którym już wiedziałam, że chcę pisać i będę to robić. Pisałam dużo i dosyć często. O
wszystkim, co wydawało mi się godne uwagi. Najbardziej lubiłam swoje artykuły, w których
opisywałam swoje hobby, do dziś uważam, że kiedy piszę o koniach, piszę najlepiej. Kiedy
redakcja przyznawała mi wyróżnienie ,cieszyłam się jak małe dziecko, bo ta zielona
gwiazdka symbolizowała, że komuś podoba się to co piszę i docenia to.

         Co dała mi praca w gazetce szkolnej? Przede wszystkim pewność siebie, poczucie, że
mogę wyrazić swoje zdanie i nikt tego nie neguje. Podczas pisania artykułów mogłam
wyrazić swoje poglądy, pokazać siebie i co lubię robić. Doświadczenie zdobyte na pisaniu
bardzo pomogło mi w podniesieniu mojej oceny z języka polskiego. Chciałabym zaznaczyć,
że redakcja miała ogromny wpływ podczas wyboru kierunku mojej szkoły średniej.
Postanowiłam wykorzystać mój „potencjał” i wybrałam profil medialno-lingwistyczny. Swoją
przyszłość chcę związać z dziennikarstwem.

\
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              Dnia 9.05.2017r najaktywniejsi redaktorzy prężnie działającej w naszej szkole gazetki
,,Dwójeczka,, wraz z p. Basią Siwek wybrali się na obchody Europejskiego Tygodnia
Młodzieży, przebiegającego pod hasłem: ,,Twórz, działaj, włącz się".
       

           Przykrą dla nas wiadomością był fakt, że aby punktualnie i bez nerwów dotrzeć na
miejsce, musieliśmy wyjechać z pod budynku naszej szkoły o godz. 6.00 Na szczęście budziki
stanowiące bardzo ważną rolę w naszym życiu, zadziałały i bez problemu każdy stawiał się na
miejsce zbiórki. Senni, ale w dobrych nastrojach wyruszyliśmy w drogę. Pierwszym punktem
naszej nietypowej wycieczki były warsztaty, na które zostaliśmy podzieleni na 3 grupy.
Mieliśmy okazję poznać ludzi z całej Polski, wysłuchać, porównać oraz podzielić się własnymi
osiągnięciami oraz doświadczeniem. Uczniowie naszego gimnazjum spisali się znakomicie,
gdyż każdy chciał opowiedzieć coś o sobie, pochwalić się jakimiś osiągnięciem oraz zabrać
głos w dyskusji. Rozmawialiśmy na temat organizacji charytatywnych. Zastanawialiśmy się
nad wolontariatem w sieci. Poruszaliśmy tematy takie jak: solidarność czy integracja. Bardzo
trudne okazało się zadanie, na które dostaliśmy mało czasu, a wymagało szybkiego oraz
racjonalnego myślenia, czyli plakat w formie kolażu, a mianowicie jak będzie wyglądała
młodzież, a także świat za kilkanaście lat w Unii Europejskiej. Kolejnym zadaniem było
przedstawienie plakatu oraz podzielenie się swoim pomysłem oraz własną opinią. Warsztaty
były bardzo ciekawe. Jestem pewna, że każdy z nas wyszedł z większym poczuciem wartości,
pewności siebie oraz innym nastawieniem dla osób potrzebujących pomocy. Następnie
udaliśmy się na debatę, gdzie głównym tematem było zaangażowanie młodych ludzi. Na
początku zabierali głos zaproszeni goście : pani minister cyfryzacji – Anna Streżyńska,
sekretarz stanu- w MEN – Marzena Miziołek, Mateusz Jeżewski- Zespół Analityczno-
Badawczy. Odbyła się prezentacja najlepszych projektów zrealizowanych w programie
Erasmus+ Młodzież. Po głosowaniu, najlepszy okazał się projekt nastolatka, który opowiadał,
że mimo, jeśli spadniemy nisko,możemy wstać i iść dalej, jemu się udało, więc może udać się i
innym. Następnie odbyła się debata, gdzie zabierali głos ludzie zaangażowani w cyfryzację.
Kolejnym punktem był relaks, czyli koncert polskiego duetu Lilly Hates Roses. Do domu
wróciliśmy ok. godz. 20.30.                                                                                                         Wiktoria
Iwanowska                                                                                                                                                      
              

Twórz, Działaj, Włącz się- Europejski Tydzień Młodzieży 2017



www.polskatimes.plPolska The Times | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLDwójeczka

. .

. .

. .

. .

. .

. .



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

Wycieczka do Białowieży

           W środę 24 maja klasa 3a wraz z kilkoma uczniami klasy drugiej
wybrała się na wycieczkę do Białowieży. A O siódmej rano
wyjechaliśmy spod szkoły. Podróż do Białowieży zajęła nam około trzy
godziny. Później przyłączyła się do nas pani przewodnik, która w trakcie
jazdy pokazywała i opowiadała nam o słynnych miejscach w tej okolicy.
Po dotarciu do Białowieży pierwszym zwiedzanym przez nas miejscem
było Muzeum Puszczy Białowieskiej. W Muzeum mieliśmy możliwość
obejrzeć odzwierciedlenie puszczy i jej mieszkańców. Około południa
pojechaliśmy na ognisko, gdzie piekliśmy kiełbaski. Kolejnym punktem
naszej wycieczki były drezyny. Jadąc drezynami podziwialiśmy piękne
krajobrazy Białowieży. Właśnie ten punkt wycieczki najbardziej podobał
się uczniom. Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliśmy była Puszcza
Białowieska. Mogliśmy tam podziwiać piękno natury nienaruszane
przez człowieka. Około godziny siedemnastej wyjechaliśmy do domu.
Wszyscy dobrze się bawili, śpiewając piosenki, dlatego podróż minęła
nam bardzo szybko. Zadowoleni z wycieczki wszyscy wróciliśmy do
domu.

Wiktoria Kalinina i Julia Rostkowska

. .. .
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Nasza redaktorka
Marysia z kl. IIa
przeprowadziła
wywiad z panią Ulą,
bibliotekarką w
szkolnej bibliotece.
W tym roku
szkolnym
szczególnie
propaguje się
czytelnictwo a nasza
biblioteka przeszła
wiele przemian.

Dlaczego
postanowiła zostać
pani bibliotekarką?

Od początku mojej
pracy zawodowej
pracowałam jako
nauczyciel edukacji
wczesnoszkolnej i
informatyki. Gdy
starałam się o pracę
w szkole
podstawowej w
Małkini, okazało się,
że wolne jest
stanowisko
nauczyciela
bibliotekarza. Miałam
wykształcenie
również w tym
kierunku, więc
zdecydowałam się
rozpocząć prace w
bibliotece szkolnej .

Czy jest pani
zadowolona ze
swojej pracy?

Bardzo lubię swoją
pracę, chociaż na
początku nie
mogłam się
przyzwyczaić do jej
charakteru.

Czy często
uczniowie
odwiedzają
 bibliotekę?

Różnie z tym bywa.

Statystycznie z roku
na rok liczba
czytelników maleje.
Najwięcej i
najchętniej
wypożyczają
najmłodsi uczniowie
naszej szkoły, w
starszych klasach
czytelnictwo
zaczyna się
zmniejszać. Niestety
najrzadziej do
biblioteki
przychodzą
gimnazjaliści.

Jakie książki są
wypożyczane
najczęściej?

Najczęściej
wypożyczane są
lektury. Dużą
popularnością cieszą
się nowości,
szczególnie serie:
Koszmarny Karolek,
Dziennik
Cwaniaczka oraz
biografie piłkarzy.
Dzieci lubią książki
ładnie wydane,
kolorowe. Zazwyczaj
są to bajeczki i
wierszyki, książki
przygodowe, książki
o zwierzętach.
Dziewczynki często
wypożyczają książki
o miłości.  

Co pani może
powiedzieć o
uczniach? 
Czy szanują książki?
W jakim stanie one
wracają?

W tym temacie mogę
pochwalić nasze
dzieciaki z czystym
sumieniem. Książki
wracają czyste, nie
są wygniecione,
widzę, że jeśli ktoś

już wypożycza
książkę to dba o nią.

Co nam daje
czytanie?

Badania naukowe,
wskazują, że
czytając dosłownie
ćwiczymy nasz
mózg, niemal jak
mięśnie na siłowni.
Od pierwszych dni
naszego życia
czytanie (nam a
później przez nas)
daje nam same
korzyści. Książka
pomaga nam
rozwijać języki i
słownictwo. Uczy
nas wyrażać myśli i
rozumieć innych.
Rozwija myślenie,
pobudza fantazje,
dostarcza nam
wiedzy o innych
krajach i kulturach, o
przyrodzie, technice,
historii, o tym
wszystkim, o czym
chcielibyśmy się
dowiedzieć czegoś
więcej. Czytanie
rozwija nasze
uczucia i zdolność
do empatii. Książa
jest naszym
towarzyszem w
samotności . Łatwo
wziąć ją ze sobą i
czytać gdziekolwiek.
Z biblioteki można ją
wypożyczyć za
darmo i nie trzeba
podłączać jej do
prądu.

Czy sądzi pani, że w
dobie komputerów
sztuka czytania
zanika, zwłaszcza u
dzieci?    

Wraz z coraz

większą
popularnością
telewizji i
komputerów w
ostatnich latach,
nawyk czytania
książek zanika.
Większość z nas jest
tak pochłonięta
oglądaniem filmów,
graniem w gry
komputerowe, czy
surfowaniem po
Internecie, że nie
znajduje się już
czasu na książkę.
Wiele osób woli
również obejrzeć
film na podstawie
książki, niż
przeczytać samą
powieść. Jest to
powszechne
zwłaszcza u dzieci,
które często poza
komputerowym
światem nic nie
widzą. Na szczęście
są jeszcze rodzice ,
którzy potrafią
zaszczepić w
dzieciach miłość do
książek.
Zorganizowano już
niejedną kampanie
społeczną mającą na
celu popularyzację
czytelnictwa, dzięki
czemu nadal sporo
osób lubi czytać.

Dziękuje za
poświęcony mi czas.
Ja również dziękuje.

.

.

        Wywiad z bibliotekarką - " Kto czyta książki żyje podwójnie"

.

.



www.polskatimes.pl Polska The Times | Wydanie specjalne 06/2017 | Strona 7 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Dwójeczka

Wyjazd do Kosowa Lackiego na Dni Otwarte

   11.maja 2017 r. chętne osoby z klas IIIa i IIIb pojechały na dni otwarte do szkoły w Kosowie Lackim. Po dotarciu na
miejsce odbyła się wstępna prezentacja promująca szkołę i zapoznająca z kierunkami kształcenia. Następnie klasy
zostały przydzielone do absolwentów szkoły, aby ci oprowadzili nas po niej i pokazali jej najlepsze strony. 
 
     W szkole było wiele ciekawych rzeczy zachęcających do podjęcia w niej nauki. Na hali sportowej jest wielka
ścianka wspinaczkowa, na którą uczniowie wspinają się w ramach zajęć. Zamiast tradycyjnego wychowania
fizycznego uczniowie mogą zapisać się na karate ,co dla wielu osób będzie na pewno nielada atrakcją oraz
niepowtarzalną okazją do nauczenia się tego sportu. 
 
    Cała szkoła jest bardzo nowoczesna. Praktycznie w każdej z sal są urządzenia pomagające nauczycielom
prowadzić ciekawe i urozmaicone lekcje. Ciekawe pomoce dydaktyczne, którymi posługują się nauczyciele i nie tylko
to np.

-tablice multimedialne

-drukarka i długopis 3D

-czytniki kodów w bibliotece 

-słuchawki w salach językowych

     Szkoła jest nie tylko bardzo dobrze wyposażona w salach ,ale również na korytarzach i przed budynkiem widać
porządek i dbałość tutejszej dyrekcji  i nauczycieli.

     Przed budynkiem szkoły jest siłownia dostępna dla uczniów a wewnątrz szkoły są np. stół do cymbergaja ,
automaty z piciem i jedzeniem oraz kanapy, gdzie na przerwach uczniowie mogą chwilkę odpocząć i rozprostować
kości.
    
     Podsumowując ,wyjazd wszystkim się bardzo podobał i na pewno wiele osób , które nie były przekonane do tej
szkoły, podejmą w niej naukę.

Kaja Karwowska kl. IIIa
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     W tym numerze chcielibyśmy się pożegnać z redakcją 'Dwójeczki".
Jest to ostatnie wydanie. Kończymy gimnazjum i wyruszamy w dalszą
drogę do wybranych szkół średnich. Pracę z "Dwójeczką" kończą:
zastępca red. naczelnego : Maciej Poliński grafik, autor logo : Igor
Kraszewski oraz redaktorzy : Weronika Kosowska, Daria Tadko, Julia
Rostkowska, Wiktoria Kalinina, Wiktoria Iwanowska, Monika Duch,
Julia Grzymała, Kinga Wileńska, Dominika Grabowska, Joanna
Tomaszewska.
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	Wycieczka do Białowieży
	W środę 24 maja klasa 3a wraz z kilkoma uczniami klasy drugiej wybrała się na wycieczkę do Białowieży. A O siódmej rano wyjechaliśmy spod szkoły. Podróż do Białowieży zajęła nam około trzy godziny. Później przyłączyła się do nas pani przewodnik, która w trakcie jazdy pokazywała i opowiadała nam o słynnych miejscach w tej okolicy. Po dotarciu do Białowieży pierwszym zwiedzanym przez nas miejscem było Muzeum Puszczy Białowieskiej. W Muzeum mieliśmy możliwość obejrzeć odzwierciedlenie puszczy i jej mieszkańców. Około południa pojechaliśmy na ognisko, gdzie piekliśmy kiełbaski. Kolejnym punktem naszej wycieczki były drezyny. Jadąc drezynami podziwialiśmy piękne krajobrazy Białowieży. Właśnie ten punkt wycieczki najbardziej podobał się uczniom. Ostatnim miejscem, jakie odwiedziliśmy była Puszcza Białowieska. Mogliśmy tam podziwiać piękno natury nienaruszane przez człowieka. Około godziny siedemnastej wyjechaliśmy do domu. Wszyscy dobrze się bawili, śpiewając piosenki, dlatego podróż minęła nam bardzo szybko. Zadowoleni z wycieczki wszyscy wróciliśmy do domu.
	Wywiad z bibliotekarką - " Kto czyta książki żyje podwójnie"
	Nasza redaktorka Marysia z kl. IIa przeprowadziła wywiad z panią Ulą, bibliotekarką w szkolnej bibliotece. W tym roku szkolnym szczególnie propaguje się czytelnictwo a nasza biblioteka przeszła wiele przemian.
	Statystycznie z roku na rok liczba czytelników maleje. Najwięcej i najchętniej wypożyczają najmłodsi uczniowie naszej szkoły, w starszych klasach czytelnictwo zaczyna się zmniejszać. Niestety najrzadziej do biblioteki przychodzą gimnazjaliści.
	już wypożycza książkę to dba o nią.
	większą popularnością telewizji i komputerów w ostatnich latach, nawyk czytania książek zanika. Większość z nas jest tak pochłonięta oglądaniem filmów, graniem w gry komputerowe, czy surfowaniem po Internecie, że nie znajduje się już czasu na książkę. Wiele osób woli również obejrzeć film na podstawie książki, niż przeczytać samą powieść. Jest to powszechne zwłaszcza u dzieci, które często poza komputerowym światem nic nie widzą. Na szczęście są jeszcze rodzice , którzy potrafią zaszczepić w dzieciach miłość do książek. Zorganizowano już niejedną kampanie społeczną mającą na celu popularyzację czytelnictwa, dzięki czemu nadal sporo osób lubi czytać.
	Co nam daje czytanie?
	Badania naukowe, wskazują, że czytając dosłownie ćwiczymy nasz mózg, niemal jak mięśnie na siłowni. Od pierwszych dni naszego życia czytanie (nam a później przez nas) daje nam same korzyści. Książka pomaga nam rozwijać języki i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych. Rozwija myślenie, pobudza fantazje, dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach, o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o czym chcielibyśmy się dowiedzieć czegoś więcej. Czytanie rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii. Książa jest naszym towarzyszem w samotności . Łatwo wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki można ją wypożyczyć za darmo i nie trzeba podłączać jej do prądu.
	Dlaczego postanowiła zostać pani bibliotekarką?
	Jakie książki są wypożyczane najczęściej?
	Od początku mojej pracy zawodowej pracowałam jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki. Gdy starałam się o pracę w szkole podstawowej w Małkini, okazało się, że wolne jest stanowisko nauczyciela bibliotekarza. Miałam wykształcenie również w tym kierunku, więc zdecydowałam się rozpocząć prace w bibliotece szkolnej .
	Najczęściej wypożyczane są lektury. Dużą popularnością cieszą się nowości, szczególnie serie: Koszmarny Karolek, Dziennik Cwaniaczka oraz biografie piłkarzy. Dzieci lubią książki ładnie wydane, kolorowe. Zazwyczaj są to bajeczki i wierszyki, książki przygodowe, książki o zwierzętach. Dziewczynki często wypożyczają książki o miłości.
	Czy jest pani zadowolona ze swojej pracy?
	Dziękuje za poświęcony mi czas. Ja również dziękuje.
	Co pani może powiedzieć o uczniach?
	Bardzo lubię swoją pracę, chociaż na początku nie mogłam się przyzwyczaić do jej charakteru.
	Czy szanują książki? W jakim stanie one wracają?
	W tym temacie mogę pochwalić nasze dzieciaki z czystym sumieniem. Książki wracają czyste, nie są wygniecione, widzę, że jeśli ktoś
	Czy sądzi pani, że w dobie komputerów sztuka czytania zanika, zwłaszcza u dzieci?
	Czy często uczniowie odwiedzają  bibliotekę?
	Różnie z tym bywa.
	Wraz z coraz


	Wyjazd do Kosowa Lackiego na Dni Otwarte
	11.maja 2017 r. chętne osoby z klas IIIa i IIIb pojechały na dni otwarte do szkoły w Kosowie Lackim. Po dotarciu na miejsce odbyła się wstępna prezentacja promująca szkołę i zapoznająca z kierunkami kształcenia. Następnie klasy zostały przydzielone do absolwentów szkoły, aby ci oprowadzili nas po niej i pokazali jej najlepsze strony.
	W szkole było wiele ciekawych rzeczy zachęcających do podjęcia w niej nauki. Na hali sportowej jest wielka ścianka wspinaczkowa, na którą uczniowie wspinają się w ramach zajęć. Zamiast tradycyjnego wychowania fizycznego uczniowie mogą zapisać się na karate ,co dla wielu osób będzie na pewno nielada atrakcją oraz niepowtarzalną okazją do nauczenia się tego sportu.
	Cała szkoła jest bardzo nowoczesna. Praktycznie w każdej z sal są urządzenia pomagające nauczycielom prowadzić ciekawe i urozmaicone lekcje. Ciekawe pomoce dydaktyczne, którymi posługują się nauczyciele i nie tylko to np.
	-tablice multimedialne
	-drukarka i długopis 3D
	-czytniki kodów w bibliotece
	-słuchawki w salach językowych
	Szkoła jest nie tylko bardzo dobrze wyposażona w salach ,ale również na korytarzach i przed budynkiem widać porządek i dbałość tutejszej dyrekcji  i nauczycieli.
	Przed budynkiem szkoły jest siłownia dostępna dla uczniów a wewnątrz szkoły są np. stół do cymbergaja , automaty z piciem i jedzeniem oraz kanapy, gdzie na przerwach uczniowie mogą chwilkę odpocząć i rozprostować kości.
	Podsumowując ,wyjazd wszystkim się bardzo podobał i na pewno wiele osób , które nie były przekonane do tej szkoły, podejmą w niej naukę.
	Kaja Karwowska kl. IIIa

	W tym numerze chcielibyśmy się pożegnać z redakcją 'Dwójeczki". Jest to ostatnie wydanie. Kończymy gimnazjum i wyruszamy w dalszą drogę do wybranych szkół średnich. Pracę z "Dwójeczką" kończą: zastępca red. naczelnego : Maciej Poliński grafik, autor logo : Igor Kraszewski oraz redaktorzy : Weronika Kosowska, Daria Tadko, Julia Rostkowska, Wiktoria Kalinina, Wiktoria Iwanowska, Monika Duch, Julia Grzymała, Kinga Wileńska, Dominika Grabowska, Joanna Tomaszewska.

