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           JUNIOR DZIENNIKARZE W ŻORACH, CZYLI...
                        JAK MIŁO POWSPOMINAĆ

Już po raz trzeci najlepsi dziennikarze gazetki Lider brali udział w Letniej Szkole Junior Media. Były to dziennikarskie
kolonie, które organizuje się co roku na zakończenie kolejnej edycji projektu Junior Media. Młodzi dziennikarze z całej
Polski mogli wziąć udział w fantastycznej dziennikarskiej przygodzie!
W roku szkolnym 2017/2018 zajęliśmy 3. miejsce w kraju i dzięki temu aż cztery osoby  z naszej szkoły mogły
uczestniczyć w tejże kolonii. Byli to: Katarzyna Blicharczyk, Dominika Jedziniak, Norbert Szczepanik i Arkadiusz
Jakubik. Spędzili sześć pełnych wrażeń dni w westernowym miasteczku Twinpigs w Żorach.
Spotkali się w tym roku z przedstawicielami: Expressu Społeczniaka, Niecodziennika Szkolnego, The voice of
Students, PiSAKa, WagnerPress II, Naszej Dwójki, Szkolnego Donosiciela, Matmomanii i Kuriera Jedynki.
Najważniejszym elementem dziennikarskich kolonii były warsztaty, które prowadził redaktor Marcin Kasprzyk z
Dziennika Zachodniego, ale również znalazł się czas na zabawę i rozrywkę.
W tym roku szkolnym zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do wspólnego redagowania gazetki i wzięcia udziału
w kolejnej, 9.tej już edycji Junior Media.

Katarzyna Nowak

Wspomnienia Kasi
 Gdy dowiedziałam się, że to  ja pojadę w nagrodę za całoroczną pracę w gazetce szkolnej
na Letnią Szkołę Junior Media, to bardzo się ucieszyłam. Był to już mój drugi wyjazd, więc
nie jechałam w nieznane i wiedziałam, że organizatorzy nie dadzą nam się nudzić.
 Kolonia ta odbyła się w Żorach w Westermowym Parku Rozrywki ,, Twinpigs ”. Park
Rozrywki przypomina Dziki Zachód. Odbywały się tam pokazy kowbojskie, tańce, pokazy
konne. Mieszkaliśmy w celach, które były ubogo urządzone i na styl dzikiego zachodu.
Przez trzy dni uczestniczyliśmy w warsztatach dziennikarskich, które prowadził dziennikarz
z gazety „Dziennik Zachodni”. Na warsztatach nauczyliśmy się zakładać strony internetowe
oraz napisaliśmy na nich nasze artykuły. W czasie wolnym mogliśmy korzystać z parku
Twinpigs, gdzie czekały na nas atrakcje. Jedną z najlepszych było „Tajemnicze podziemie”,
gdzie w kinie 5D  odbywał się tajemniczy seans. Bardzo często jeździłam na kole młyńskim,
gdzie widać było widoki miasta Żory oraz na tzw. „gąsienicy” ,która nie była szybka, ale
bardzo mi się podobała. W miasteczku była także uliczka, gdzie można było cos zjeść lub
coś kupić. W parku oczywiście było dużo atrakcji i dla młodszych, i dla starszych. Nie obyło
się też bez wycieczek. Odwiedziliśmy Aqua Park, Rynek oraz Muzeum Ognia.
Zorganizowano nam też ognisko.
Bardzo miło wspominam ten wyjazd, bo poznałam tam wielu wspaniałych ludzi, z którymi
dalej utrzymuje kontakt oraz spędziłam miło czas. Z chęcią powtórzyłabym tę kolonię z
Junior Media za rok. Ale  żeby to zrobić,  muszę znowu ciężko na to zapracować.

Kasia Blicharczyk kl. VIIaKasia z panią Joanną Pazio JM
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Wspomnienia Norberta
 
Wakacje spędziłem na półkolonii Junior Media w Żorach. Byliśmy tam
siedem dni. Prawie codziennie mogliśmy chodzić do Westernowego Parku
Rozrywki. Przez trzy dni mieliśmy organizowane warsztaty dziennikarskie,
w których nauczyliśmy się miedzy innymi jak tworzy się strony internetowe.
W planie tygodnia mieliśmy również wyjścia takie jak: wyjście do aquaparku,
Muzeum Ognia czy na rynek. Pokoje były fajne. Choć nie mieliśmy
telewizorów i Internetu- to graliśmy w różne gry takie, jak np. uno. Dzięki
temu lepiej się dogadywaliśmy. Na tej półkolonii wiele się nauczyłem,
poznałem nowych przyjaciół. Ten wyjazd bardzo mi się podobał ze względu
na to, jak był zaplanowany, niemal cały czas coś robiliśmy. 
Norbert Szczepanik

Norbert z pania Pazio

Wspomnienia Dominiki
Tak jak co, roku uczniowie naszej szkoły czynnie brali udział w konkursach
Junior Media. Udało nam się zdobyć 3. miejsce, dlatego czworo najbardziej
zasłużonych uczniów z naszej gazetki, mogło wziąć  udział w  tygodniowej
Letniej Szkole Junior Media. W tym roku wszystkie zwycięskie gazetki
spotkały się w Żorach, a dokładnie w Westernowym Parku Rozrywki-
Twinpigs. Przez te 7 dni nauczyliśmy się jak tworzyć strony internetowe i jak
poprawnie pisać artykuły. A to wszystko odbywało się pod czujnym okiem
pana Marcina Kasprzyka z Dziennika Zachodniego. Poznaliśmy tam dużo
wspaniałych ludzi i mogliśmy skorzystać z cudownych atrakcji w tym parku.
Dominika Jedziniak

Dominika z pania Pazio

Wspomnienia Arka
Pobyt w Żorach, w województwie śląskim, w Letniej Szkole Junior Media
wspominam bardzo dobrze. Tydzień naszej kolonii minął szybko.
  Wspólnie z innymi członkami naszej gazety "Lider" spędziliśmy
niezapomniane wakacje. Pobyt obfitował w wiele atrakcji. Braliśmy udział w
warsztatach dziennikarskich, grach zespołowych, ogniskach, dyskotece, a
także korzystaliśmy z wielu rozrywek w Westernowym Parku Twinpigs. 
Poznałem mnóstwo wspaniałych osób, z którymi utrzymuję kontakt. 
  Pobyt w Żorach był świetnie zaplanowany i przygotowany. Szczególne
podziękowania należą się organizatorom. Polecam każdemu wakacje z
Junior Media. Naprawdę warto! 
Arkadiusz Jakubik

Arek z pania Pazio
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NARODOWE CZYTANIE
"PRZEDWIOŚNIA" STEFANA

ŻEROMSKIEGO
Co roku, od kilku lat, w całej Polsce odbywa się Narodowe Czytanie dzieła
jakiegoś znanego polskiego pisarza. W naszej szkole też ta tradycja jest
podtrzymywana.  W tym roku w całym kraju czytaliśmy powieść Stefana
Żeromskiego „Przedwiośnie”.  W dniu 10 września uczniowie z klas IV-VII
oraz III gimnazjum wzięli udział w czytaniu. W czasie akcji  oglądnęliśmy
prezentacje o życiu i twórczości Stefana Żeromskiego. Następnie uczniowie
przeczytali fragmenty „Przedwiośnia”.  Widownia wnikliwie słuchała i
panował podniosły nastrój. Mam nadzieję, że w przyszłym roku również
będziemy uczestniczyć w tej  narodowej akcji.
Kasia Blicharczyk

Narodowe Czytanie w naszej szkole

SPOTKANIE Z PANIĄ BARBARĄ GAWRYLUK
Dnia 20 września 2018 w naszej szkole gościła Barbara Gawryluk – ceniona pisarka książek dla dzieci oraz tłumaczka literatury szwedzkiej, znana z takich
utworów jak Dżok, Legenda o psiej wierności, Mali bohaterowie, Kaktus, wierny przyjaciel, Przedszkolaki z ulicy Morelowej, Zuzanka z
pistacjowego domu.Przetłumaczyła z języka szwedzkiego między innymi, uwielbiane przez polskich młodych czytelników, książki Martina Widmarka z
serii Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai oraz dla nieco starszych dzieci utwory Moni Nilsson – Brännström o chłopcu, który ma ksywę Tsatsiki. Oprócz
tego prowadzi między innymi niedzielną, autorską audycję „Alfabet” o książkach dla dzieci i młodzieży w Radiu Kraków. Barbara Gawryluk przyjechała na
zaproszenie pani Beaty Bardzik - wychowawczyni klasy IIb. W spotkaniu uczestniczyła wicedyrektor naszej szkoły: pani Dorota Hedesz oraz pani Elżbieta
Sitar – wychowawczyni w świetlicy szkolnej. Uczniowie klas pierwszych i drugich w skupieniu słuchali opowieści Barbary Gawryluk o jej książkach, pracy
autorki, tłumaczki oraz dziennikarki. Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła prawdziwa historia, która stała się pretekstem do napisania legendy o
psie Dżoku, ale nie tylko. Najmłodsi uwielbiają śmieszne historie o zwierzątkach, a takich opowieści podczas spotkania było całe mnóstwo, bo Barbara
Gawryluk bohaterami swych książek często czyni zwierzęta, które jak zdradziła kocha. Pisarka czytała na głos fragmenty swych utworów, rozdawała
autografy oraz odpowiadała na pytania, których nie było końca… Pod koniec spotkania Dyrekcja szkoły wraz z dziećmi wręczyła autorce w podziękowaniu
za wspaniałe, mądre i rozwijające spotkanie piękny jesienny bukiet. Autorka była zachwycona i bukietem, i okolicą, którą, jak mówiła, jest zauroczona.
Wszystkich uczniów zapraszamy do szkolnej biblioteki, do wypożyczenia i przeczytania pięknych książek Barbary Gawryluk. Czekamy na kolejne jej
utwory oraz tłumaczenia, o których nieco opowiedziała podczas spotkania, odkrywając rąbek tajemnicy na temat jej planów twórczych.

B. Bardzik

SPOTKANIE Z PANIĄ GAWRYLUK
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PIERWSZE WRZEŚNIOWE WYJAZDY 

.

W dniu 7.09. klasy VII , VIII i III gimnazjum
pojechały do kina Helios na film „Dywizjon 303
Historia prawdziwa”. Film opowiada o polskich
lotnikach, którzy wsławili się w bitwie o Anglię w
1940 roku. Historia inspirowana jest powieścią
Arkadego Fiedlera. Reżyserem filmu jest Denis
Delić. Obsadę filmu tworzą polscy i angielscy
aktorzy ( Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny,
Antoni Królikowski, Cara Theobold, Krzysztof
Kwiatkowski, Jan Wieczorkowski, Anna Prus,
Nikodem Rozbicki , Andrew Woodall i John Kay
Steel). Obraz ten przedstawia polskich pilotów
którzy w ramach RAF-u tworzą elitarną jednostkę
myśliwską - Dywizjon 303. Film pokazuje
powietrzne walki lotników z okupantem, ale także
ukazuje ich życie prywatne, romanse, dramaty.
Bardzo interesująco przedstawione są sceny walk
powietrznych - efekty specjalne są na bardzo
wysokim poziomie.
Moim zdaniem film jest bardzo dobrze nakręcony,
w ciekawy sposób przedstawiona jest historia
bitwy o Anglię. Uważam, że warto obejrzeć ten
film.  Z.Urbanek

XLVIII OGÓLNOPOLSKI  DUKIELSKI ZLOT TURYSTÓW

W słoneczny piątek grupa osiemnastu rajdowców z naszej szkoły pod
opieką p. Doroty Guzek i p.Elżbiety Rodzinki ruszyła na kolejny rajd z
krośnieńskim PTTK. Trasa rajdu wiodła przez Wolę Wyżną -Kamień nad
Jaśliskami /857m.n.p.m/- Lipowiec. Uczestnicy rajdu pokonali niemal 12 km
trasę,  podczas której  podziwiali piękno leśnej przyrody. Podczas wyprawy
przystawali w zadumie nad grobami poległych żołnierzy podczas tzw. "Bitwy
o Przełęcze". Każdy wędrujący niebieskim szlakiem granicznym oprócz
zapalenia znicza, zmówienia modlitwy za poległych, mógł podzwonić, na
wykonanym z łuski armatniej, dzwonie „ tak poległym ku pamięci, jak i
żywym ku przestrodze”.
Na zakończenie rajdu odbyło się  tradycyjne ognisko z pieczeniem kiełbaski
oraz konkursy, w których chętnie wzięły udział uczennice siódmej klasy. Na
wyniki konkursów czekamy z niecierpliwością!
Zapewne był to wyjątkowy  rajd  pod wieloma względami. Piękna pogoda
dopisała, dopisali i uczestnicy, którzy w przyjaznej atmosferze spędzili miłe
chwile. Jednocześnie każdy miał okazje uczcić poległych żołnierzy w
walkach o niepodległość.

OPIEKUNOWIE SKTK

Na szlaku

Sztuka "GRA"

GRA,w której stawką jest życie i bezpieczeństwo dzieci, to interaktywny
spektakl pod tym samym tytułem, który w dniach 7 i 12
września wystawiał Teatr Maska w Rzeszowie, a który obejrzeli uczniowie
klas pierwszych i drugich naszej szkoły.
   - "Uwaga wypadek! Zadzwoń na numer alarmowy..."
 To tylko jedna z niezwykle ważnych informacji, które przyswoiły sobie dzieci
przez udział w spektaklu.  Sztuka bawiła, a jednocześnie uczyła
najmłodszych zasad bezpiecznego zachowania się w mieście, numerów
alarmowych, do kogo zwrócić się o pomoc w niebezpiecznych sytuacjach,
czy jak przechodzić przez jezdnię. Przedstawienie zostało wystawione w
ramach wspólnego przedsięwzięciaWojewody Podkarpackiego,
Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Dyrektora Teatru Maska. 
Wychowawcy

Stopka redakcyjna
Numer przygotowali: K.Blicharczyk, Z.Urbanek, D.Jedziniak,
N.Szczepanik, A.Jakubik, p.B.Bardzik, opiekunowie SKTK, wychowawcy
klas Ii II.
Skład i korekta:p.K.Nowak
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