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JUBILEUSZ MEDIÓW W NASZEJ SZKOLE
Bieżący rok szkolny to dla nas czas podwójnego jubileuszu. Obchodzimy dziesiątą rocznicę wydania
pierwszej uczniowskiej gazetki, a także świętujemy ukazanie się tysięcznego artykułu na naszej szkolnej
stronie internetowej.

W październiku 2007r. ukazał się pierwszy numer naszej szkolnej gazety pt. „Matematyczny Punkt
Widzenia”. Czasopismo to, zgodnie z tytułem, poruszało przede wszystkim tematykę związaną z
matematyką.
Po wydaniu 21 numerów tego miesięcznika, zespół redakcyjny podjął decyzję o zmianie tytułu na „Wokół
Nas”. Zwiększyła się objętość pisma oraz tematyka, która obejmowała aktualności z życia szkoły,
konkursy matematyczne i polonistyczne, wywiady z ciekawymi ludźmi, szkolny humor oraz osiągnięcia
uczniów w konkursach i olimpiadach. Do czerwca 2014r. gazeta była wydawana całkowicie samodzielnie,
począwszy od pisania tekstów, ich ilustrowania, złożenia oraz wydruku (wszystko w kolorze). W ten
sposób zostało wydanych 35 numerów. Miesięcznik cieszył się coraz większym zainteresowaniem
czytelników, którymi byli zarówno uczniowie jak i rodzice.
W październiku 2014r., korzystając z zaproszenia, nawiązaliśmy współpracę z „Junior Media” i
korzystamy z tej platformy do chwili obecnej.
W  listopadzie ukazał się również 1000. artykuł na stronie internetowej szkoły. www.spborek.itl.pl
charakteryzuje się szerokim wachlarzem wiadomości, które informują całą społeczność o bogatym życiu
szkoły. Można tam przeczytać sprawozdania z wydarzeń szkolnych, sukcesach naszych uczniów.

Z okazji jubileuszu, 20 grudnia, odbyła się w naszej szkole uroczystość z udziałem Burmistrza Tyczyna -
Pana Janusza Skotnickiego oraz uczniów - redaktorów tworzących gazetki szkolne w ciągu minionych 10
lat.

Gazetka matematyczna Gazetka szkolna

Nasi redaktorzy

W ciągu minionych 10 lat przez
naszą szkolną redakcję
przewinęło się aż 28 młodych
dziennikarzy. Część ekipy
dziennikarskiej   mieliśmy
przyjemność gościć na
uroczystości z okazji jubileuszu.
Wszystkim  serdecznie
dziękujemy za trud włożony w
tworzenie naszego pisma.

N. Sz. N. Sz.

x

http://www.spborek.itl.pl


www.nowiny24.pl Nowiny | Wydanie specjalne 12/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL Wokół Nas 2017

x

Przedszkolaczki przywitały
zaproszonych gości tańcem pt.
"Czekolada". Nasze najmłodsze
dzieci zaprezentowały się
wspaniale. Wszyscy szczerze
podziwiali ich taneczne
umiejętności. Występ  5-latków
bardzo się podobał i został
nagrodzony gromkimi brawami.

x

W trakcie tego roku szkolnego odbyły się 2 konkursy, w których
udział wzięli uczniowie klas IV – VII:
·  Konkurs graficzny pt. „Logo szkolnej gazetki „Wokół nas”, którego
celem było wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo)
naszego pisma. I miejsce w tym konkursie zajęła Ania Pietryka z klasy
V.
· Konkurs na okładkę specjalnego, jubileuszowego wydania
miesięcznika „Wokół Nas”  z zastosowaniem programów
graficznych, którego zwycięzcami zostali czwartoklasiści: Emilka
Pisz, Franek Pociask i Zuzia Krużel.

Ania odbiera nagrodę. Emilka odbiera nagrodę. Zuzia odbiera nagrodę.

Franek odbiera nagrodę.

Uczniowie klasy piątej, wcielając się w postaci: Maryli Rodowicz i Zenka Martyniuka, "wykonali" znaną
piosenkę "Przez Twe oczy zielone". Oni również cieszyli się uznaniem publiczności.
Towarzyszący im taneczny duet zaprezentował układ z własną choreografią.
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W niekonwencjonalny i
humorystyczny sposób
uczniowie z klasy siódmej
przedstawili pracę dziennikarzy
lokalnej gazety. Skecze "W
redakcji" oraz "Jak powstaje
gazeta Borkowskie Wieści", w
wykonaniu szkolnego kabaretu,
szczerze rozbawiły publiczność.

x x

W nostalgiczny nastrój
wprowadziła nas piosenka pt.
"Już 10 lat minęło" w wykonaniu
siódmoklasistek: Magdy i Natalii.

Jak profesjonalnie przeprowadzić wywiad? Jakie pytania można
zadawać, a o co nie wypada pytać? Z pracą dziennikarską świetnie
poradziły sobie dzieci z Oazy Dzieci Bożych. W ich wykonaniu
zobaczyliśmy skecz "Wywiad z nauczycielem".

x x x

x x

Całą imprezę profesjonalnie poprowadzili: Natalia i Dawid - uczniowie kl. VII.  Występ naszego szkolnego
chóru sprawił,że spotkanie miało jeszcze bardziej uroczysty charakter.

Zespół red.:Natalia Szura, Magda Tereszkiewicz.
Opiekun: Jadwiga Sitek
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