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Wakacyjny czas
spędziłam na
kąpielach w ciepłym
morzu w Chorwacji.

 Lena

Na koniec wakacji
pojechałam do
wioski surfera, a
tam uczyłam się
żeglarstwa i
windsurfingu.

Marysia

Wakacyjne wspomnienia
Choć od wakacji minęło już trochę czasu, każdy wraca myślami do niezapomnianych chwil odpoczynku
oraz relaksu. Przeczytajcie, gdzie byli czwartoklasiści.

Zwiedzałem Park
Narodowy
Timanfaya w
Lanzarotte. Jest
tam wiele
wulkanów. Jadłem
kurczaka
usmażonego nad
ciepłym kraterem. 

Franek

Byłam w Malborku i
zwiedzałam Zamek
Krzyżacki w nocy. 

Nadia

Podczas wakacji
miałem wypadek.
Przeskakiwałem
przez ostre krzaki i
zraniłem się. 

Michał

Najbardziej podobał
mi się widok z
"London Eye".

Nadia

Z Warszawy
wylecieliśmy
samolotem na
Wyspy Zielonego
Przylądka. Gdy
byliśmy w nocy na
plaży, spotkaliśmy
25-letnią żółwicę
składającą jaja.
Było to niesamowite
przeżycie. 

Tymek

Wakacje spędziłam
w Chłopowie i
Gąskach. Kapałam
się w morskiej
wodzie i chodziłam
na spacery.

Julia

Pojechałem na
obóz do Czech i
zwiedziłem Skalne
Miasto.

Staś
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Letnia Szkoła Junior Media 
ŻORY 2018

30 lipca 2018
roku
wyruszyłem
razem z 
koleżankami z
redakcji
Niecodziennika
Szkolnego na
Letnią Szkołę
Dziennikarstwa
do Miasteczka
Rozrywki
Twinpigs w
Żorach. Była to
nagroda za
zajęcie drugiego
miejsca w
rankingu
gazetek
szkolnych
organizowanym
przez Polska
Press Grup w
projekcie
edukacyjnym
Junior Media. 

Wyjazd był
atrakcyjny i
miły, ponieważ
brały w nim
udział ciekawe
osoby, z
którymi się
bardzo
zaprzyjaźniłem. 
Przez cały
tydzień
mieliśmy do
dyspozycji wiele
atrakcji  w
„westernowym”
miasteczku
m.in. Koło
Młyńskie, 
Tajemnicze
Podziemie, Kino
5D.
Organizatorzy
 zorganizowali
dla nas wyjścia
do: Muzeum
Ognia i do 

Parku
Wodnego.
Zwiedzaliśmy
także centrum
miasta i
odpoczywaliśmy
na plaży
miejskiej. Przez
trzy dni
braliśmy udział
w warsztatach
dziennikarskich
prowadzonych
przez pana
Marcina
Kasprzyka,
dziennikarza
Dziennika
Zachodniego, 
na których
uczyliśmy się
tworzyć  strony
internetowe.
Zajęcia trwały
po trzy godziny.
Codziennie
wieczorami
graliśmy w 

graliśmy w gry
planszowe z
wychowawcami.
W przeddzień
wyjazdu odbyła
się pożegnalna
dyskoteka oraz
konkurs na
obozową
piosenkę,  który
wygrali chłopcy
parafrazujący
przebój
Sławomira
"Miłość w
Zakopanem".
Ostatniego dnia
pobytu wszyscy
uczestnicy
wymienili się
numerami
telefonów i
postanowili, że
będą
najlepszymi
Junior
Dziennikarzami,

aby na obozie
spotkać się za
rok.
Bardzo się
cieszę, że
mogłem wziąć
udział w Letniej
Szkole
Dziennikarstwa
JuniorMedia.
Wiem, że
zdobyte
umiejętności
dziennikarskie
oraz wakacyjny
relaks wpłyną
pozytywnie na
naszą pracę w
redakcji.
Zachęcam
wszystkich do
pracy
dziennikarskiej
w naszej
gazetce i brania
udziału w
konkursach
Junior Media.

W imieniu
uczestników
obozu z redakcji
Niecodziennika
Szkolnego
chciałbym
 podziękować
organizatorom
pani Joannie i
Pani Kamili,
wychowawcom
pani Asi, pani
Agnieszce
i panu
Marcinowi za
fantastycznie
zorganizowany
wypoczynek
oraz wesoło
spędzony czas
wolny. 

Za piękne
zdjęcia dziękuję
pani Sylwii
Dąbrowie.

Filip

Dziennikarze aresztowani! Rozrywkafot. p.Sylwia Dąbrowa fot. p. Sylwia Dąbrowa
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Najpopularniejszy młot!

Twinpigs

.

Twinpigs

Miasteczko
westernowe w
Żorach oferuje
ponad 40
atrakcji.

Każdego dnia
odbywają
się 4 pokazy. 
Pokaz konny na
padoku, tańca
kowbojskiego,
napad na bank i
pokaz
umiejętności
kowbojskich.
Westernowe
występy
najlepiej oglądać
podczas 
weekendu.

Można obejrzeć
kilkuminutowe
filmy w 3 kinach
3D i 5D.
Polecamy
"Nawiedzoną
sztolnię". 

Steka, burgera,
lody czy frytki
można zjeść
w 5 
restauracjach.

Noc można
spędzić w 
wieloosobowych
pokojach,
urządzonych w
scenerii cel
więziennych

XIX-wiecznego
Miasteczka
Westernowego.
Aby znaleźć się
na Dzikim
Zachodzie
musicie
pokonać
około 500 
kilometrów.

W farmerskim
zwierzyńcu
mieszkają:
łanie, daniele,
kozy, osiłek,
konie, a nawet
alpaki. W
ogródku
znajdziecie
olbrzymie dynie.
              A&O

CIEKAWOSTKI O TWINPIGS
W Westernowym Parku Rozrywki w Żorach można się stać kowbojem, Indianinem, poszukiwaczem
przygód i złota.

fot. p. Sylwia Dąbrowa

fot. p. Sylwia Dąbrowa

http://twinpigs.zory.pl

fot. p. Sylwia Dąbrowa
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RÓŻANE WYRÓŻNIENIE
Co roku we wrześniu w Kutnie odbywa się Święto Róży, Jest to jedna
z największych imprez z plenerowych w tym rejonie Polski. 
W tym roku miała miejsce od 7-9 września. 

Podczas 
święta jest dużo
atrakcji przede
wszystkim
związanych z
kwiatami, a w
szczególności z
różami. Są
wystawy
kwiatów, targi,
konkursy, a
także jarmark i
koncerty. W
tym roku
gwiazdą była
Maryla
Rodowicz.

Jednym z
wydarzeń
towarzyszących
jest Konkurs
Wokalny
"KWIETNIK", w
którym wzięłam
udział po raz
drugi. Podczas
eliminacji 
nagrałam dwie
piosenki o
tematyce
związanej z
kwiatami.

Przygotowywała
mnie Pani
Iwona
Brandenburger,
nauczyciel
śpiewu w
Młodzieżowym
Domu Kultury
Iskra w Pile.  Po
eliminacjach
jury wybrało 12
osób,
które podczas
Święta Róży
mogły  

zaśpiewać na 
dużej, pięknie
przyozdobionej
scenie.
Wykonałam
piosenkę
„Papuga z
dziobem na
kłódkę” i
zdobyłam w
tym konkursie
wyróżnienie. 
Impreza w
Kutnie to dużo
atrakcji i 
świetna
zabawa.

 Po raz
pierwszy
widziałam tam
prawdziwe róże
tęczowego
koloru, ale były
także rzadko
spotykane róże
zielone,
niebieskie,
czarne, jakie kto
chce. 
Polecam, aby
każdy kto
kocha kwiaty,
wybrał się na
"Święto Róży".

Lidka

"Kwietnik"

KONKURS!
Wygraj
książkę!
Nowy rok szkolny już się zaczął,
ale wróćmy jeszcze na chwilę
myślami do wakacji :)
Przygotowaliśmy dla Was
pierwszy konkurs! Mamy
nadzieję, że przygotowując
zgłoszenia będziecie się świetnie
bawić!

Co trzeba zrobić?
Przygotuj w formie pracy
plastycznej projekt pocztówki z
wakacji! Twoja praca nie powinna
być większa niż format A4!

Nagrody
I-III miejsce – książka „Banda
Michałka na wakacjach” Ewy
Karwan-Jastrzębskiej, wyd.
Prószyński i S-ka, gadżety Junior
Media + 10 pkt. do rankingu
#juniorlab

Więcej informacji na stronie 
http://www.juniormedia.pl

Jeśli chcesz wziąć udział w
konkursie, zgłoś się do opiekuna
redakcji gazetki.
 

.

REDAKCJA WYDANIA: 
Filp, A&O, Lidka, Tymek, Staś, Nadia, Franek, Michał, Lena, Nadia, Lena, Marysia, Julia

OPIEKUN: p. K. Strógarek
KONTAKT:

 niecodziennikszkolny@gmail.com

fot. moja mama

http://www.juniormedia.pl
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