
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr11
Królowej Jadwigi 2
64-920, Piła

Numer 36 03/19

Wiosenne łapacze marzeń

wykształcona i
uwielbiana przez
poddanych.
Następnie
uczniowie klas 5
wykonywali
WIOSENNE
ŁAPACZE
MARZEŃ, pod
okiem artysty
plastyka 
pani Pauli Marinelii. 

Dzień Kobiet, był
doskonałym
pretekst, żeby
zaprezentować
uczniom książki,
których
bohaterkami są
wyjątkowe kobieta i
dziewczyny. W
naszych zbiorach
bibliotecznych
posiadamy
literaturę, która
mówi o kobietach 

zarówno
współczesnych, jak
i żyjących wieki
temu. Żyły w
różnych
miejscach na
świecie, walczyły,
odkrywały,
tworzyły. Sławne
kobiety, do których
należy też nasza
patronka- królowa
Jadwiga, piękna,
młoda, 

Za pomocą
pięknych,
kolorowych
włóczek,
sznureczków,
patyków, 
wstążek,
koralików, piór,
koronek i
bawełnianych
sznurków 
powstały
przepiękne 

wiosenne łapacze
marzeń. Dzieła te
ozdabiają okna
biblioteki i czytelni
szkolnej.
Serdecznie
dziękujemy pani
Magdzie Riske za
zorganizowanie
zajęć oraz  pani
Pauli Marinelli za
artystyczne
inspiracje.

.

 W tym
numerze:

Uwaga! Fake
news!

Nagroda dla
Zuzanny

Jak skutecznie
przygotować się
do egzaminu
gimnazjalisty i
ósmoklasisty?
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UWAGA! FAKE NEWS!

Julka siedziała
w swoim pokoju
i rozmyślała nad
tym, jak by tu
napisać zadane
wypracowanie
na temat
Bolesława
Chrobrego. Czy
jej nauczycielka
historii nie miała
ciekawszego
pomysłu na
pracę
domową? 
Dziewczynka
siedziała
zapatrzona w
okno. 
Jej koleżanki z
innej klasy
świetnie bawiły
się na
podwórku…
Nagle usłyszała
dzwoniący
telefon. To
mama. Julka
odebrała.
-Halo?
-Cześć córciu,
nie masz
ochoty iść ze
mną do galerii?
-Jasne.
Przyjedź po
mnie za pół
godzinki. Będę
gotowa.
-Dobrze,
przyjadę. Lekcje
odrobione?

-Tak, tak. Już
kończę.
-Wspaniale. To
do zobaczenia
za 30 minut.
-Pa, mamo.

MOC MEMÓW
Teraz jedyny
sposób
rozwiązania
tematu
Chrobrego leżał
na skraju jej
biurka. Srebrny
laptop aż kusił,
by go otworzyć.
Julia uruchomiła
wyszukiwarkę i
wpisała:
„Bolesław
Chrobry- 
wypracowanie”.
Jako pierwszy
wynik
wyskoczyła
witryna z
ciekawym
tytułem:
„NIEBYWAŁE
ODKRYCIE W
TATRACH!
ODKOPANO
CIAŁO
PIERWSZEGO
KRÓLA
POLSKI”. 
Dziewczyna
pobieżnie
przeleciała tekst
wzrokiem. Tak.
To idealnie
nadawało się na
nietypową
pracę 

o postaci
historycznej.
Szybko
wydrukowała
tekst, wsadziła
go do plecaka i
zbiegła 
po schodach,
prosto do
samochodu
mamy. W
centrum
handlowym
świetnie się
bawiły. Mama
kupiła córce
wiele nowych
ubrań. 

Potem poszły
do kina na
zabawny film.
Zmęczone, 
ale zadowolone
wróciły do
domu.

ODKRYCIE
OSZUSTWA

Następnego
dnia
dziewczynka
siedziała w sali
od historii. 

Nudziła się
niemiłosiernie. 
Na biurku
nauczycielki
leżał jej zeszyt
z pracą
domową.
Starsza kobieta
zaczęła czytać
oceny za
wypracowania.
Padło nazwisko
Julki, a potem
jej ocena…
jedynka. 
Jak to
możliwe? 

Wtedy zdała
sobie sprawę ze
swojej
lekkomyślności.
Jak mogła
popełnić taką
gafę? Przecież
Bolesław
Chrobry jest
pochowany 
w Poznaniu…
W jej rodzinnym
mieście…
Przez jej
lenistwo i
łatwowierność
dostała złą
ocenę. 

. .
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Nagroda 
dla Zuzanny

Wiedziała już
gdzie szukać
informacji.
Najlepszym
miejscem na
szukanie
wiadomości 
są internetowe
encyklopedie
tematyczne
oraz
wewnętrzne
strony uczelni o
wybranym
profilu. 

Postanowiła, że
poprawi
negatywną
ocenę.

RZETELNE
INFORMACJE

  Po południu
Julka zasiadła
przed
komputerem w
poszukiwaniu
rzetelnych
informacji. 

Tatrzańskie
odkrycie było
tylko
rozpowszechnionym
przez jakiegoś
oszusta fake
newsem.
Następnym
razem na
pewno 
sprawdzi źródło
i prawdziwość
internetowych
materiałów. 

wiele czasu na
zgłębianiu
materiałów i że
dziś nie może
tego zaniedbać i
iść na dwór.
Dziś Julia
napisze dobre,
rzetelne
wypracowanie o
Bolesławie
Chrobrym i z
czystym
sumieniem 

będzie mogła
powiedzieć, że
korzystała z
wiarygodnych
źródeł
internetowych.

Zuzanna 

Najmniej godne
zaufania są fora
amatorskie i
pliki gotowe do
pobrania. Do
Julki przychodzi
sms. Kolega
chce ją
wyciągnąć na
rolki. Ona
jednak wie już,
że aby uniknąć
fake newsów,
 trzeba spędzić

25 stycznia
2019 roku na
platformie
edukacyjnej
Junior Media
ogłoszono
drugie już w tej
edycji wyzwanie
#juniorlab FAKE
NEWSY. W
najnowszej
lekcji Jak nie
dać się
oszukać?
eksperci z
Agencji
Informacyjnej
Polska Press
oraz serwisu
Demaskator24.pl
przedstawili
problem
fałszywych
informacji.

W ciekawy
sposób
przybliżyli
definicję fake
newsów, ich
rodzaje i
mechanizmy
powstawania.
Ujawnili, jak
należy
weryfikować
informacje,
zdjęcia i filmy.
Zadanie
redakcyjne
polegało na
napisaniu
reportażu
interaktywnego
na temat fake
newsów. 
Natomiast
zadanie
indywidualne

wymagało
napisania
artykułu do
szkolnej
gazetki.
Takie wyzwanie
podjęła jako
jedyna z naszej
szkoły
 Zuzanna
Kassner. 
Jej artykuł
UWAGA! FAKE
NEWS! 
zamieszczony
na stronie 2
spodobał się
jury. 
Gratulujemy
zajęcia III
miejsca w
wyzwaniu 
#juniorlab.

A&O

.

.

juniormedia.pl

.
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JAK SKUTECZNIE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO
EGZAMINU GIMNAZJALISTY I ÓSMOKLASISTY?

1. Zacznij się
uczyć już
teraz!
Nie ma nic
gorszego niż
nauka na
ostatnią chwilę.
Pamiętaj, że
materiału jest
sporo i najlepiej
jest powtarzać
systematycznie.

2. Ustal sobie
priorytety.
Jeśli wiesz, że
z jakiegoś
przedmiotu
słabiej Ci
idzie, to
poświęć jemu
najwięcej
czasu. Zorientuj
się, jakiego typu
zadania są
najczęściej na
egzaminach.
 Skup się na
przedmiotach, z
którymi wiążesz
swoją
przyszłość.

3. Wykorzystuj
różne formy
nauki.
Czytanie
ciągłego tekstu
to chyba
najnudniejsza
forma nauki.
 Proponuję
robienie
kolorowych
notatek, tabeli,
wykresów, map
myśli. Rysuj
skojarzenia i
obrazki do
danych pojęć
czy dat.
Przepisując,
szybciej i więcej
zapamiętujemy.
Większość z
nas jest
wzrokowcami,
dlatego
zdecydowanie
łatwiej jest
później
odtworzyć tekst
w pamięci.
Zachęcam też
do odtwarzania
filmików. 

np. na YouTubie
jest wiele
kanałów, które
w przyjazny
sposób,
treściwie i
skutecznie
przekazują
wiedzę z
różnych
dziedzin życia.
Inną opcją, jest
rozwiązywanie
quziów, np. w
internecie.

4. Wyciągnij
stare notatki.
  Teraz
nadszedł ten
moment, kiedy
wszystkie
zeszyty z
poprzednich lat
znowu Ci się
przydadzą.
 Przewertuj
kartki w
poszukiwaniu
cennych
wiadomości.
 Niezbędne
informacje
zaznacz, 

skseruj,
przepisz, jak Ci
wygodnie. 
Najważniejsze,
żebyś zebrał je
w jedno miejsce
i posegregował
przedmiotami. 
W ten sposób,
zdecydowanie
prościej będzie
Ci spamiętać
ważne
zagadnienia.

5. Rozwiązuj,
rozwiązuj,
rozwiązuj!
Rozwiązywanie
zadań
egzamina-
cyjnych to
chyba najlepszy
sposób na
naukę.
Przygotuj sobie
testy z
poprzednich lat i
analizuj  po kolei
zadania. Jeśli
znasz
odpowiedź, to
świetnie. 

Jeśli nie, to nie
odpuszczaj
sobie zadania,
tylko sprawdź z
wiarygodnych
źródeł, jak
powinna
wyglądać
odpowiedź.
Sprawdź
dlaczego jest
taka, a nie inna i
zapisz ją na
kolorowo.
Dzięki temu
szybciej
odświeżysz
wiadomości.

Ponadto,
rozwiązując
arkusze,
przyswoisz
sobie, jak
wygląda taki
egzamin, co
sprawi, że na
egzaminie
właściwym
będziesz już
obeznany z jego
wyglądem i nie
przeżyjesz
żadnego szoku
związanym z
formą
sprawdzianu.

Martyna

.
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