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DUMA I RADOŚĆ
Ubiegły rok szkolny

zakończyliśmy sukcesem w
Junior Media

CERTYFIKAT I DYPLOM
Dostaliśmy certyfikat i dyplom za
zajęcie VI miejsca. Tak więc
znaleźliśmy się w pierwszej
dziesiątce z 231 redakcji.
O naszym sukcesie wieść rozeszła
się szybko i nawet na stronie
internetowej miasta Będzina była o
nim notatka. 

PEŁNI ENERGII
W tym roku szkolnym oczywiście będziemy kontynuować wydawanie naszej gazetki. Mamy też nowych
dziennikarzy, na razie adeptów, ale są chętni, zaangażowani i na pewno szybko dołączą do naszego teamu,
który został uszczuplony, bo gimnazjaliści z klas III odeszli do średnich szkół. Nowicjusze przeszli szybkie i
aktywne szkolenie, by już w następnym numerze pokazać swoje pióro. Na razie milczymy na ich temat. Chociaż
już dwoje czwartoklasistów debiutuje w tym numerze - wspomnieniami z wakacji (Klaudia i Kuba). Inni...
Zobaczymy, czym nas zaskoczą. Przede wszystkim muszą nauczyć się dyscypliny, planowania i
wywiązywania się z powierzonych zadań. Nam w ubiegłym roku różnie wychodziło. 
Liczymy też na Was, drodzy Czytelnicy. Każdy może przecież pomóc - podrzucić jakiś temat, nie tylko ze
szkoły, bo przecież tyle się dzieje dookoła. Czekamy na hobbistów, którzy ukrywają się gdzieś poza szkolną
ławką, a na pewno mają wiele do powiedzenia.

Redakcja 

GADŻETY Z JUNIOR
MEDIA

Wszyscy dziennikarze dostali też
gadżety Junior Media. Każdy miał
prawo wyboru i ku zaskoczeniu
naszej opiekunki, najbardziej
rozchwytywane były długopisy. 
No cóż, z tym materiałem
piśmiennym wciąż są problemy, bo
dużo na lekcjach piszemy, więc
zużywamy nie tylko atrament, ale
też wkłady do długopisów. Giną
również często, bo małe, chude i
nie zawsze trafiają do piórników.

Wiktoria   
Michał

Michał Michał
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LATO Z JUNIOR MEDIA

ŻORY I ICH HISTORIA
Żory to niewielkie miasto, bo ma 60 tys. mieszkańców.
Położone jest na Śląsku. Miasto zostało założone w
1272 roku, lecz wtedy jeszcze było wsią. Żory, z tą
prawie 750-letnią historią, przeszły aż 4 pożary.
Pierwszy „zabrał” połowę miasta. Kolejne w 1661 i
1701 doszczętnie pochłonęły drewniany kościół.
Ostatni także spalił średniowieczny kościół. Na
pamiątkę tych pożarów 11 maja obchodzone jest tam
Święto Ogniowe.

Kacper

KOLONIE JUNIOR MEDIA
Trójka naszych redaktorów, czyli Michał, Kacper i
Kamila, 30 lipca wyjechali na obóz redaktorski do Żor,
które są zresztą niedaleko Będzina, bo tylko około 50
km. Spali w miasteczku westernowym TwinPigs, a
dokładniej w celach z innymi redaktorami. Głównym
celem kolonii było poznanie nowych sposobów
tworzenia gazet, czy uczenie się profesjonalnego
pisania, jakie jest stosowane w internetowych
artykułach. Warsztaty prowadził redaktor z Dziennika
Zachodniego. Jednakże nie tylko nauka, ale i zabawa.
W wolnym czasie młodzież mogła uczestniczyć w
rozrywkach na terenie miasteczka czy korzystać z
różnych atrakcji. Do niektórych z nich należały: młot,
kina 5D, rollercoaster lub parki linowe. Ale były też
organizowane wyjścia poza teren głównego miejsca
pobytu. Redaktorzy byli na rynku w Żorach,
Aquaparku, Muzeum Ognia oraz odwiedzali Biedronki. 
Gdy odjeżdżaliśmy, czyli 5 sierpnia, nikt nie chciał
jechać i na pewno chciał zostać dłużej.

Kacper   

DLACZEGO POJECHALIŚMY?
Nasi redaktorzy, którzy pojechali na obóz, cały rok
ciężko pracowali, aby wreszcie zostało im to
wynagrodzone w postaci wyjazdu. Nasza redakcja
Wagner Press II zajęła 6 miejsce w rankingu redakcji,
przez co aż 3 osoby miały zapewniony wyjazd za
darmo. Chętnych było więcej, lecz niestety ilość miejsc
ograniczona. W tym roku nasi redaktorzy zrobią
wszystko co w ich mocy, aby pojechać na kolonie
Junior Media także w następne wakacje, tylko już
większym, niż trzyosobowym zespołem. Z tego co
słyszymy od uczestników kolonii, nie tylko z naszej
redakcji, wszyscy są bardzo zadowoleni. Poznali
wspaniałych  ludzi, była niesamowita, miłą atmosfera,
świetne zabawy i... zdobyli nowe umiejętności
redaktorskie. Wszyscy uczestnicy kolonii są
zdeterminowani do ciężkiej pracy, aby spotkać się
ponownie za rok. Trzymamy kciuki za naszych
redaktorów! 

MichałS. Dąrowa/Polska Press

S. Dąbrowa/Polska Press
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PROJEKT POWER
W czasie wakacji nauczyciele z naszej szkoły 

w EUROPASS TEACHER ACADEMY we Florencji uczestniczyli w
europejskim szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu POWER.

ODSTRESOWUJĄCE SZKOLENIE
Na kursie, prowadzonych przez Davide Bassano –
trenera psychologii, nasi nauczyciele poznali różne
sposoby radzenia sobie ze stresem w szkole oraz
wypaleniem zawodowym. Technika SWOT,
psychologia Gestalt, taktyka drabiny, relaksacja czy
panowanie nad emocjami to tylko kilka metod, które na
pewno pomogą im w pracy zawodowej.
Czy nasze zachowania, czasami nieprzewidywalne,
nie zdenerwują nauczycieli? To się okaże...

Zapytaliśmy nauczycieli o ciekawostki z szkolenia
Na warsztatach plenerowych szukałyśmy detali.
Poznałyśmy historię złotej kuli z kopuły Katedry Santa
Maria del Fiore. W czasie wielkiej wichury, w XVII
wieku, kulę strącił wiatr i wybiła dziurę w chodniku
przed katedrą. Po jakimś czasie kulę na nowo
przytwierdzono, a dziurę przykryto okrągłą
marmurową płytą, o której prawie nikt nie wie. (J.
Witaszczyk - anglistka)
W bibliotece znalazłyśmy wiersze naszego polskiego
poety - Juliana Tuwima. Oczywiście po włosku.(A.
Samsonowicz - polonistka)

Florencja - stolica Toskanii - miasto zabytków
PO SZKOLENIU - ZWIEDZANIE

Najważniejsze miejsce to oczywiście Katedra Santa
Maria del Fioro. Cały obiekt to nie tylko katedra, ale
również baptysterium, kopuła, wieża, muzeum i krypta.
By wszystko obejrzeć, najpierw trzeba stać minimum
godzinę w bardzo długiej kolejce. Na pewno warto,
choć na kopułę prowadzą 463 stopnie, na wieżę 414
stopni, ale widok z 85 metrów wysokości na panoramę
Florencji jest oszałamiający. Punktem widokowym na
miasto czerwonych dachów jest też Plac Michała
Anioła na wzgórzu San Miniato. Na Piazza della
Signoria stoi rzeźba sławnego Dawida. A za gram
złota, na Moście Złotników - najstarszym na rzece
Arno, trzeba przygotować 40 euro.  

Ania  

sam

sam

sam
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NIEPODLEGŁA I MEN
Jesteśmy wśród laureatów konkursu
ogłoszonego przez MEN

TYLKO MY - Z BĘDZINA
Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu
„Godność, wolność, niepodległość” ogłosiło konkurs na
organizację obchodów związanych z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Do konkursu zgłoszono prawie 2500 wniosków z
polskich szkół. Wśród 275 laureatów jest nasza szkoła
- jedyna z Będzina i jedyna z Zagłębia. A procedura
przyznania dofinansowania na organizację obchodów
była długa. Nauczyciele pisali. Potem władze miasta
zatwierdzały i wysyłały do wojewody. Tam znów
sprawdzano  i najlepsze wnioski pojechały do
Warszawy. Na tym nie koniec, bo skoro do
Ministerstwa Edukacji Narodowej wpłynęło ich tak
dużo, znów czytali, sprawdzali i odrzucali. Ale nasz
został. Jesteśmy dumni, że nasi nauczyciele napisali
tak dobry wniosek.

Wiktoria 

Rozmowa z p. Barbarą Żółkiewicz,
współorganizatorką projektu.

OPOWIEDZCIE WIATRY... 
DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

Cieszy się pani, że nasza szkoła jest wśród
laureatów tak prestiżowego konkursu?
Oczywiście, ale pracy będzie naprawdę wiele.
Wierzymy, że zaangażujecie się w realizację tego
projektu.
"Godność, wolność, niepodległość" to słowa, które
są ważne dla każdego Polaka, zwłaszcza, że łączą
się ze stuleciem odzyskania niepodległości. Jakie
więc czekają nas zadania?
Zacznijmy od punktów, które trzeba zrealizować.
Zorganizujemy wystawę pamiątek związanych z
odzyskaniem oraz budową przez Polskę
niepodległości. Dla najbardziej zaangażowanych
uczniów planujemy wycieczkę szlakiem powstań
śląskich. Będzie też wieczór filmowy z konkursami
gwary śląskiej, wieczornica dla rodziców oraz
zaprzyjaźnionych świadków historii.

A dzień patrioty? W ubiegłym roku szkolnym był
bardzo ciekawy.
Będzie, tak jak i akademia z okazji 11 listopada.
Zakończymy konkursem i wydaniem biuletynu. 
Jak długo będziemy realizować ten projekt?
Do końca listopada, więc już musimy zaczynać,by
zrealizować wszystkie punkty.
Dziękuję za rozmowę.

Wiktoria
  

Tytuł naszego projektu to:
"Opowiedzcie wiatry... droga do niepodległości"
Skąd słowa? Z piosenki Dżemu.

"Opowiedzcie wiatry dymne i płomienne
         O tych latach głośnych co jak salwy trzy
         Wstało słońce jasne ponad hałdy ciemne
         Gdy Ślązacy do powstania szli"
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WAKACYJNE WSPOMNIENIA

KOCHAM GÓRY
Wakacje spędziłam w Tatrach. Byłam tam z rodzicami i starszym
bratem. Mieszkaliśmy w pięknej, malowniczej miejscowości. Czarna
Góra leży tuż obok Bukowiny Tatrzańskiej. 
Dużo spacerowaliśmy górskimi szlakami i zwiedzaliśmy interesujące
miejsca.Najbardziej podobał mi się mały, drewniany kościół w
Jurgowie. Powstał on w 1650 roku i jest najstarszym zabytkiem w
tamtej miejscowości.

ŚLEDŹ BY SIĘ UŚMIAŁ
Na obozie moja koleżanka
postanowiła kupić sobie śledzie.
Już napoczęte położyła na szafce
nocnej. Gdy mocowała się z
szufladą, tak mocno szarpnęła, że
śledzie spadły na ziemię. 

SOK Z LEŚNYCH JAGÓD
Własnoręczny sok z leśnych
jagód jest najlepszy!
Przez dwa tygodnie wakacji
zbierałem jagody z siostrą i
babcią. I zrobiliśmy pyszny
zdrowy sok! Robi się go prosto:
Zasypujesz dno słoika cukrem,
potem jagody i tak na zmianę.
Po dwóch tygodniach na słońcu
przelewamy i pasteryzujemy. 

Kuba

Ufundowali go mieszkańcy wsi:
sołtys Jakub Kesz i młynarz
Mikołaj. 
Kocham góry! Mam nadzieję, że
niebawem znów tam wrócę! 

Klaudia

Nie mogłyśmy się powstrzymać i tarzałyśmy się ze śmiechu po
podłodze. Najzwyczajniej w świecie dostałyśmy głupawki. Niestety,
przez następne dni w pokoju okropnie śmierdziało rybą.

Matylda M.

UPARTY KOŃ
W czasie wakacji miałam okazję
spróbować jazdy konnej. Byłam
bardzo podekscytowana i miałam
nadzieję na trochę frajdy. Ale nie,
trafiłam akurat na konia, który
kompletnie mnie nie słuchał,
ciągnął mnie wszędzie, skracał
sobie dystans i potrafił stanąć na
środku trasy… tylko po to, żeby
zjeść trawę. 

Wielu emocji to w tym nie było…
spędziłam godzinę na jeżdżeniu w
kółko i powtarzaniu mu, żeby
zostawił tę trawę.

Maja B.

ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA
W lecie byłam u cioci w Gdyni.
Udało mi się zrobić kilka fotek
zaćmienia księżyca, choć trochę
świateł było dookoła. Chmury
chwilami też przeszkadzały. Ale
byłam dumna z siebie, bo
przecież było to najdłuższe
zaćmienie od stu lat. Trwało 103
minuty. Kolejne takie będzie
dopiero w 2123 roku.

Ania 
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