
Nasza Wesoła
Jedynka
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PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 1
Ul. Wojska Polskiego 8
57-500, Bystrzyca Kłodzka

Numer 1 02/19

Wycieczka do Radia Wrocław

Redakcja naczelna

Dziennikarze w Teatrze Lalki i Aktora

Zapraszamy do czytania 
"Naszej Wesołej Jedynki".

Mamy nadzieję, że Czytelnicy w każdym
wieku znajdą coś ciekawego 
do przeczytania lub obejrzenia.
Prezentujemy nasze działania i życie
szkoły.

Redakcja gazety

Redakcję gazety tworzymy my - uczniowie
SP nr 1 w Bystrzycy Kłodzkiej.
Współpracujemy z uczniami chodzącymi
na zajęcia plastyczne i wszystkimi, którzy
chcą nam pomagać w pisaniu artykułów 
i fotografowaniu życia szkoły.
Dziennikarstwo to dla nas zabawa.

Redaktorki

w numerze:
Piszemy o wizycie uczniów SP nr 1 
i  LO w Radiu Wrocław.

Przedstawiamy Teatr Lalki i Aktora w Wałbrzychu.

Pokazujemy ciekawe miejsca w naszej szkole.

Przedstawiamy redakcję gazety.

(em)

(ak)

(ak)
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Dziennikarze "Naszej Wesołej Jedynki"

Stopka redakcyjna
Redaktorki naczelne:

Julia Łopusiewicz
Marta Hekiert
Michalina Marcinów

Sekretarz redakcji:
Martyna
Seminowicz

Redaktorzy tematyczni:

Jakub Żmudziński
Wiktor Hrynowiecki

oraz 10 dziennikarzy z klasy 5b oraz 6b

Opiekun redakcji:
Ewa Magierowska

Gazetę tworzą uczniowie należący do zespołu
realizującego projekt finansowany ze środków
EFS: "Dziennikarska przygoda".

To 16 uczniów, dla których dziennikarstwo jest
dobrym spędzaniem  wolnego czasu 
w interesującym towarzystwie.

Często współpracują z dziennikarzami  I Liceum
Ogólnokształcącego w Bystrzycy Kłodzkiej.

Piszą o sprawach dotyczących uczniów ZSO 
na co dzień i w czasie obchodów  różnych świąt 
o charakterze państwowym i lokalnym.

Interesują się także sportem, matematyką, są
uzdolnieni plastycznie i  muzycznie.
Chętnie włączają się akcje charytatywne
wspierające np. Hospicjum dla dzieci z Dolnego
Śląska "Nie bądź sknera, kup pampera".

Opiekun redakcji: Ewa Magierowska

(em)
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W świecie
mediów

Razem 
z licealistami ZSO

Radio
Wrocław

Zwiedzamy studia Radia Wrocław

W studiu

26.11.2018 r.
grupa uczniów 
z ZSO 
w Bystrzycy Kł.
odwiedziła
Radio Wrocław. 

Wszystkim
bardzo podobała
się praca
dziennikarzy
radiowych 
i studio. 
Praca w Radiu
wymaga dużej

wiedzy, trzeba
też umieć
rozmawiać z
różnymi ludźmi.

Trzeba być
bardzo dobrze
zorganizowa-
nym.
Kontrolować
czas rozmów.

Tajemnice
Radia Wrocław
uczniowie
odkrywali pod
opieką pana
Michała
Kwiatkowskiego,
kustosza Radia.
Wizyta była
częścią projektu
realizowanego
ze środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego
w ZSO. 

Licealiści
dowiedzieli się,
że mogą już
mieć pracę 
w Radiu, są
różne oferty.

Zdobędą w ten
sposób
doświadczenie.

Wizyta w Radiu Wrocław. Radio poznawaliśmy
razem z dziennikarzami LO naszego Zespołu
Szkół Ogólnokształcących

Jesteśmy
w programie
Junior Media.

Organizatorem
projektu
Junior Media
i właścicielem
Platformy
jest 
Polska Press
Sp. z o.o. 

Realizujemy
projekt
Europejskiego
Funduszu
Społecznego

"Od pierwszo-
klasisty
do
licealisty"
Dziennikarska 
przygoda".

Wszystkim
dziennikarzom
ZSO podobało
się Radio
Wrocław.
Podziwialiśmy
świetnie
warunki pracy.
Rozumiemy, że
musimy się
jeszcze dużo
nauczyć.

(em)

(em)
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Dziennikarze ZSO

W radiowym studiu

(rw)

(em)
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Wizyta w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu.
Poznajemy aktorów i pracowników

Można kupić lalkę
- aktora

Zachęcamy do
wizyty w teatrze

W pracowni
Teatru Lalki 
i Aktora 

W pracowni lalek

W pracowni

Pan Kamil Król
pozwolił nam
przymierzyć
głowę tygrysa.

Poczuliśmy się,
jak aktorzy.
Przyjrzeliśmy
się, jak
powstają
lalki i kostiumy.

Kamil Król,
który był
naszym
przewodnikiem
po teatrze jest 
absolwentem
Wydziału
Lalkarskiego
Państwowej
Wyższej Szkoły
Teatralnej w
Krakowie, filia
we Wrocławiu.

Poznaliśmy
rodzaje lalek,
zobaczyliśmy,
jak powstają
projekty lalek,
scenografia i
kostiumy.
Przyjrzeliśmy
się pracy pań,
które na
podstawie
projektów robiły
lalki, maski.

Mieliśmy okazję
odwiedzić
pracownię
teatru. Po
pracowni, gdzie
tworzone są
lalki  oprowadzał
nas jeden 
z aktorów. W
czasie naszej
wizyty
zapoznaliśmy
się z pracą
aktora oraz
zobaczyliśmy,

jak tworzone są
lalki, których
używa się w
czasie spektakli.
Poznaliśmy
scenografa
teatru, który
wyjaśnił nam, na
czym polega
jego praca - 
powiedziała nam
Klaudia Dutka.

Wygląd lalek
czy kostiumy
mogą być
dopasowane do
potrzeb aktorów,
dla których
zostały
zrobione. Mogą
im się nie
spodobać,
wtedy kostiumy
szyte są od
nowa. 
Może być tak,
że lalki

mają swoje
kopie i mogą
być po
przedstawieniu
wręczone
dziecku jako
prezent
urodzinowy.
rodzice
wcześniej
zamawiają lalkę
i płacą za nią.
Nie jest taka
droga a jest
satysfakcja.

(ak)

(ak)
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Spektakl z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

Spektakl w MGOK przygotowany przez p. E. Idzi-Ważgint

(sf)

(sf)
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Gratulacje dyrektora dla najlepszej klasy

Klasa z najwyższą średnią ocen

(sp)

(sp)



www.gazetawroclawska.plGazeta Wrocławska | Numer 1 03/2019 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLNasza Wesoła Jedynka

Sukces w lekkoatletyce Sukces w boksie

Sukcesy sportowePuchar dla najlepszej klasy - 5b

(ak) (em)

(em)(sp)
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List do
redakcji

Warto
czytać
książki

List do Redakcji "Naszej Wesołej Jedynki"

Szanowna
Redakcjo,
  Ostatnio
przeglądałam
swoje rzeczy 
i nagle
znalazłam
lekko
zakurzoną
książkę:
"Dzieci z
Bullerbyn". 
To była moja
lektura w klasie
drugiej szkoły
podstawowej.

Moja ulubiona
książka. 

Od tego czasu
minęło 20 lat.
Usiadłam sobie
i zaczęłam
czytać.
Przeczytałam
od razu całą, 
do końca.
Przypomniałam
sobie 
wszystkie
przygody
dzieci.

Ta powieść
opowiada o
dzieciach, które
przeżywały
razem
wspaniałe
przygody. Jest
zabawna, ale
też wiele uczy -
przyjaźni i
odpowiedzial-
ności.
Przypomniałam
sobie także
telefony, które
robiliśmy, tak
jak dzieci 

z Bullerbyn.
Dziś już nikt tak
się nie bawi, są
telefony
komórkowe.
Szczerze
polecam tę
książkę
wszystkim
Czytelnikom
"Naszej
Wesołej
Jedynki".
Zachęcam 
do czytania.

(Imię i
nazwisko do
wiadomości
Redakcji)

Telefon dzieci z Bullerbyn (em)
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Z pedagog szkoły M.Plewą-Zimroz
rozmawiali Marceli Sztafa, Marta Hekiert
i Julia Łopusiewicz.

Czy 11-latek może obejrzeć film dozwolony od
12 roku życia?
Nie ma dużej różnicy. 12–latek może obejrzeć
taki film. To także zależy od rodzaju filmu.

Na niektórych grach komputerowych i konsolach,
filmach 7D jest napisane, że jeżeli ktoś jest
chory na serce, to ogląda i gra na własną
odpowiedzialność. Czy możemy tę przestrogę
ignorować?
Nie ignorujemy takich ostrzeżeń. Jeżeli będziecie takie
rzeczy oglądać, może to wpłynąć na psychikę. W
grach mogą być sceny drastyczne, przez które
denerwujemy się. Zawsze trzeba czytać,od ilu lat gra
jest dozwolona.

Jak skutecznie możemy radzić sobie z agresją
rówieśników w szkole w czasie przerw?

Redaktorzy z panią pedagog

Nie należy reagować agresją na agresję. 
W niektórych sytuacjach można poradzić sobie
samemu. Czasem zignorować jakąś zaczepkę
słowną, odejść od takiej osoby, która nas zaczepia,
możemy powiedzieć o tym,że nie życzymy sobie,
żeby dana osoba zachowywała się w agresywny
sposób do nas i poinformować ją,że zgłosimy to
komuś dorosłemu.

Jeśli widzicie, że np. grupa kilku osób
dokucza,wyśmiewa albo bije młodszego kolegę,
należy zawsze zareagować w takich sytuacjach. 
Nie należy rozdzielać bijące się osoby. 
Pamiętajcie, że wy swoją reakcją na agresję możecie
czasem więcej zdziałać niż dorośli. 

Oczywiście taka postawa, kiedy zareagujemy, gdy
komuś dzieje się krzywda, wymaga od nas odwagi.
Jest to czasem trudne, ale myślę, że warto
postępować słusznie i powiedzieć: nie zgadzam się,
przestań,nie rób tak, nie dokuczaj mu czy jej niż biernie
przyglądać się lub bezmyślnie przyłączać do
agresywnych osób. 

(ak)
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Zajęcia plastyczne w nowej świetlicy

Dziennikarki w szkolnej świetlicy

Można układać samochód z klocków lego

(em)

(em)

(em)
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Zajęcia plastyczne (ak)
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