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The voice of Students z Zalasu w gronie 10 najlepszych redakcji tworzących
gazetki szkolne na platformie junior media  w Polsce !!!  Dzięki temu
wyróżnieniu 2 najaktywniejszych redaktorów naszej redakcji pojechało na
Letnią Szkołę Dziennikarstwa w Uniejowie. Wyróżnieni Młodzi Junior
Dziennikarze z naszej redakcji to: Julia Biroś i Jakub Tokarski. Jesteście
dumą naszej redakcji :) Gratulacje !!!
opiekun redakcji Renata Wciślak

13-18 sierpnia  2017 Wakacje w Uniejowie nagroda -  wyróżnienie  dla  10
najaktywniejszych redakcji szkolnych w Polsce!!!  I My wśród  nich:) 

źródło:juniormedia
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Jakub Tokarski: Moje miłe chwile w Uniejowie :)

W Letniej Szkole Dziennikarstwa
Junior Media byłem jedynym
chłopakiem na dwadzieścia dziewięć
dziewczyn, to była masakra, dlatego
że wszyscy nazywali mnie
rodzynkiem!  Miałem własny pokój,
trochę samemu było mi smutno ale
jakoś to wytrzymałem. Podczas
zwiedzania Zamku Arcybiskupów
przewodnik mianował mnie
giermkiem, pomagałem mu w
przedstawianiu eksponatów.
Najbardziej podobała mi się
kręgielnia, baseny i zamek.

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich źródło: juniormedia

:)

By Chrumps - CCBY-SA3.0 Termy Uniejów

Fot. Sylwia Dąbrowa
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Julia Biroś: Moje wspomnienia, przeżycia i wiele innych :)

. .

.

Na letniej szkole junior media
spędziłam 5 dni. Podczas tego czasu
uczestniczyłam w warsztatach,
pieszych wycieczkach i wielu innych
wspaniałych umilaczach czasu.
Najbardziej podobała mi się
wycieczka do parku linowego i zajęcia
dziennikarskie. Ale najlepsze
wspomnienie z tego wyjazdu łączy się
z pisaniem piosenki, której tekst
zamieszczam powyżej :)

źródło- facebook junior media źródło facebook junior media

facebook junior media
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                                               Pożegnalny dab  :)

facebook- junior media
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