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PODSUMOWANIE
 SEMESTRU

Przygotuj reportaż na temat fake newsów
do szkolnej gazety. Reportaż powinien
mieć długość min. 1500, max. 3000
znaków (ze spacjami). Więcej informacji na
stronie www.juniormedia.pl

UWAGA!
Tropimy FAKE NEWSY

Tuż po feriach
tradycyjnie w
naszej szkole
odbyły się apele
podsumowujące
pracę w I
semestrze roku
szkolnego
2018/2019. 
31 stycznia i 4
lutego uczniowie z
poszczególnych
poziomów klas
poznali swoje
osiągnięcia:

średnie klas,
frekwencję, ilość
poszczególnych
ocen z zachowania
oraz uczniów ze
100% frekwencją.
Zaprezentowano
także wyniki
uczniów z
najlepszymi
osiągnięciami,
którzy kandydują do
otrzymania
świadectw z
wyróżnieniami.

Podczas
semestralnych
podsumowań nie
zabrakło nagród i
wyróżnień dla
uczniów, którzy
reprezentowali
szkołę w
różnorodnych
konkursach.
Wszystkim
wyróżnionym
serdecznie
gratulujemy!

konkurs

W tym
numerze:

SOCIAL MEDIA
NINJA

UWAGA! DOBRA
KSIĄŻKA!

ZBIERAMY
TELEFONY NA
RZECZ MISJI

NASZE
AUTORYTETY

SZKOŁA W DANII

.

www.juniormedia.pl
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Nija spec
zarabia od kilku
do kilkunastu
tysięcy
miesięcznie.
Zdaniem
niektórych to
wymarzony
zawód dla
pasjonatów
mediów
społeczno-
ściowych.

Social media
ninja cały dzień
korzysta z
internetu i
jeszcze
otrzymuje za to
wynagrodzenie.

Jeśli chcecie
dowiedzieć się
więcej o tym
nowym
zawodzie lub
innych,
koniecznie
odwiedźcie
stronę
mapakarier.org.

Nadia

 Czy wiecie, kim jest social media ninja?

.

Nie, nie chodzi
o mistrza sztuk
walki.
Social media
ninja odpowiada
za wizerunek
osoby lub firmy
w mediach
społeczno-
ściowych.
Prowadzi konta
na Facebooku,
Instagramie,
Twitterze, w
Google+, na
YouTubie i w
innych
serwisach tego
rodzaju. W ten
sposób
reklamuje
działalność firm
i instytucji w
sieci.  Social
media ninja
obserwuje też
zachowania
użytkowników
w sieci,
sprawdza, kiedy
są najbardziej
aktywni, jakie
posty cieszą się
ich
zainteresowaniem,
jakie pytania
najczęściej
zadają w
komentarzach i
w prywatnych
wiadomościach,
jakie posty
najchętniej
udostępniają. 

W ten sposób
może szybko
zauważyć
nieprawdziwe
informacje, tzw.
fake newsy, i
sprostować je
zanim rozejdą
się po sieci.
Jego praca
wymaga 
zorganizowania.
Musi mieć
kalendarz
publikacji,
określający
tematykę i
terminy
publikowania
wpisów, żeby
nie wprowadzać
chaosu. Bardzo
ważna jest też
kreatywność
oraz
umiejętność
pisania tekstów,
które są krótkie,
dowcipne,
poprawne pod
względem
językowym i
jednocześnie
interesujące dla
użytkowników
oraz
przyciągające
ich uwagę. 
Czasem musi
zadbać także o
graficzną stronę
postów.

Musi wiedzieć,
jak publikować
posty na
różnych
portalach
społeczno-
ściowych; znać
regulaminy
obowiązujące w
mediach
społecznościowych,
potrafić ocenić,
kiedy i o jakiej
godzinie
najlepiej
publikować
posty
skierowane do
konkretnej
grupy
odbiorców, itp. 
Musi być
kreatywny,
oryginalny,
błyskotliwy,
odpowiedzialny,
dokładny i
potrafić twórczo
myśleć. Ważna
jest też chęć
ciągłego
rozwoju,
ciekawość i
bogata
wyobraźnia.
Jest to bardzo
młody i
rozwijający się
zawód. Skala
zarobków nie
jest jeszcze
dobrze
zbadana. 

.
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Zbieramy telefony na rzecz misji!

Polecam ją
każdemu, kto
ma ochotę
dowiedzieć się
czegoś więcej o
mitologii i
przeżyć
wspaniałe
przygody. 
Moim zdaniem 

jest to najlepsza
pozycja na
liście książek
przygodowych
dla młodzieży.
Do tego
dostępna jest
w naszej
szkolnej
bibliotece. Zuza

Seria książek
„Percy Jackson
i bogowie
olimpijscy”
Rick’a Riordana
opowiada o
perypetiach
herosów i
bogów w
dzisiejszych
czasach. Jest
to świetna
pozycja dla
fanów mitologii
greckiej, którym
znudziły się
typowe mity.
Seria składa się
z pięciu części.
Książki te, to
niesamowite
przygody 13-
letniego
Percy’ego, 

syna
Posejdona. Ma
on do
wykonania 
nadzwyczajną
misją obrony
obozu
treningowego
herosów i
pokonania
tytanów. W jego
zadaniach
pomagają mu
jego oddani
przyjaciele:
Rachel,
Annabeth i
Grover.
Opowieść jest
pełna humoru i
dowcipu. Nie
ma w niej
miejsca 

na monotonię,
czy nudę.
Wartka akcja
trzyma w
napięciu do
ostatnich stron.
Pisząc książki
autor chciał nie
tylko
przedstawić
ciekawe
przygody
herosów 
w naszych
czasach, lecz
także pragnął
przedstawić
czytelnikom
fascynujące
wierzenia
starożytnych
Greków.

Z opowieści
można
dowiedzieć się
wielu rzeczy,
których nie
znajdziemy w
żadnych
podręcznikach. 
Oprócz tego w
książce
zaakcentowano
tak ważne
wartości, jak
przyjaźń,
lojalność i
empatia. 
Według mnie
seria „Percy
Jackson i
bogowie
olimpijscy” jest
naprawdę
porywającą
lekturą.

PAMIĘTAJ:

KAŻDA
KOMÓRKA TO
KONKRETNA
POMOC DLA
LUDZI
UBOGICH 
W KRAJACH
MISYJNYCH
i OCHRONA
ŚRODOWISKA. .

.

UWAGA! DOBRA KSIĄŻKA!
RECENZJA SERII KSIĄŻEK PERCY JACKSON I BOGOWIE OLIMPIJSCY.

.
.
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NASZE AUTORYTETY

SZKOŁA W DANII
Autograf Mistrza

W Danii szkoła
podstawowa
trwa dziewięć
lat, a dla
chętnych nawet
dziesięć i jest
bezpłatna. Do
klasy VII
uczniowie
oceniani są
opisowo, a od
klasy VIII w
skali od -3 do 12
(właściwie to
siedem stopni: -
3; 00; 02; 4; 7;
10; 12). 
W Danii jest
obowiązek
nauczania.

Oznacza to, że
rodzice mogą
na przykład, w
zgodzie z
odpowiednimi
przepisami,
nauczać
dziecko sami w
domu. 
Program
szkolny jest
opracowany w
taki sposób, że
większość
uczniów bez
żadnych
problemów
radzi sobie z
nauką. 

Jednak w
przypadku,
kiedy uczeń
sobie nie radzi i
ma duże
trudności z
nauką,
otrzymuje
dodatkową
pomoc od
nauczycieli.
Według
duńskiego
prawa, dzieci w
szkołach
podstawowych
mają się
nauczyć
podstawowych
umiejętności, 

opanować
podstawową
wiedzę oraz
rozwinąć swoją
osobowość, a
przede
wszystkim
zwraca się
największą
uwagę na to,
aby u uczniów
rozwinąć
ciekawość
świata oraz
nauczyć ich
samorozwoju.
Szkoły od
samego
początku
zachęcają
dzieci do tego,
żeby odnalazły
w sobie pasję.

Mali Duńczycy
rozpoczynają
kształcenie w
szkole
podstawowej w
sierpniu tego
roku
kalendarzowego,
w którym
przypadają ich
szóste
urodziny.
Rodzice mogą
wybrać dowolną
szkołę na
terenie swojej
gminy. Rok
szkolny trwa od
sierpnia do
czerwca, szkoła
jest czynna pięć
dni w tygodniu,

a lekcje trwają 
przeważnie 45
minut. Oprócz
tradycyjnych
przedmiotów
są: natura,
technologia,
chrześcijaństwo,
nauki
społeczne,
sport, muzyka,
sztuki piękne,
rzemiosło i
projektowanie, a
także wiedza o
żywności.

Lena

Za siłę i odwagę
podziwiam
kapitana
reprezentacji
Polski w piłce
siatkowej
Michała
Kubiaka.
Jego ambicja,
chęć do walki i
wspieranie
drużyny

w trudnych
chwilach to jest
coś, co powinno
być przykładem
dla wszystkich
sportowców. W
sportowej walce
pomaga mu
bardzo
waleczny
charakter i
umiejętność

zmotywowania
swoich kolegów
do osiągania
nawyższych
wyników.
Michał Kubiak
jest dla mnie
autorytetem, to
dzięki niemu
mam
motywację do
gry w
siatkówkę.

Agata

                                          REDACJA WYDANIA: Nadia, Lena, Zuza, Agata
Opiekun: Karolina Strógarek

KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com
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