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CO TO JEST FAKE NEWS I JAK POWINIEN ZACHOWYWAĆ SIĘ REDAKTOR 

     Fake news (czyt. fejk
nius)- to inaczej fałszywa
wiadomość, która ma za
zadanie oszukać lub
wprowadzić odbiorcę w błąd
i często występuje 
w charakterze sensacyjnym. 
     Informacja taka jest
najczęściej publikowana 
w mediach z zamiarem
osiągnięcia korzyści
finansowych, politycznych
lub popularności. Wystarczą
sensacyjne tytuły, by
czytelnik uwierzył w ich treść
bez zapoznania się 
z ich treścią. Dobrze wiemy,
że kłamstwo może zrobić
wiele szkód tak jak fake
news, dlatego uważajmy co
czytamy i nie dajmy się
oszukiwać.

       Zatem pytanie, jak powinna wyglądać
praca prawdziwego redaktora? 
       Redaktor powinien zachować rozwagę,
pisać jak najwięcej wiarygodnych informacji
dotyczących np. sytuacji w innych krajach,
polecanych i sprawdzonych miejscach, które
można odwiedzić. Powinien informować o
różnych wydarzeniach – gdzie i kiedy będą
się odbywały, jaki będzie ich cel  i tak dalej.
Musi pamiętać i dbać, by były to informacje
sprawdzone z wiarygodnych źródeł. Praca
redaktora jest bardzo ważna, gdyż to od
niego zazwyczaj dostajemy jako pierwsi
informacje. Autorzy fałszywych wiadomości
nie będą traktowani poważnie, ponieważ
wprowadzają zamieszanie.
       Moim zdaniem najgorszym fake newsem
jest informacja o śmierci lub chorobie jakiejś
osoby. Rozpowiadanie informacji 
o odwołanych lekcjach, też może się zaliczyć
jako fake news. Myślę, że nie raz byliście
adresatem takiej informacji, co później miało
nieprzyjemne konsekwencje.
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     By nie zostać „nabitym w butelkę”
czytając różne artykuły, te prawdziwe
jak i te fałszywe pamiętajcie o kilku
zasadach:

1.  Spróbujcie zrozumieć cel artykułu
i zamiar autora,
2.  Przeczytajcie nie tylko nagłówek,
ale i treść tekstu,
3.  Sprawdźcie wiarygodność autora,
4.  Sprawdźcie informacje z innych
źródeł,
5.  Upewnijcie się czy data jest
prawdziwa,
6.  Może to być także żart, który też
warto zweryfikować,
7.  Zastanówcie się czy taka
informacja ma sens i czy nie jest dla
Was podejrzana,
8.  W razie wątpliwości zapytajcie
osoby dorosłe, rodziców, nauczycieli.
 
     Na koniec, najświeższa 
informacja z naszej szkoły. 
W ubiegły piątek w  piwnicach naszej
szkoły podczas naprawy pękniętej
rury natrafiono na szczątki
najstarszego, znanego dinozaura na
świecie.

     Wkrótce  przy wejściu do szkoły
wystawiona będzie gablota ze
znalezionymi szczątkami. :-D 

                    Patryk Ołdak  

      Byłoby to niesamowite
znalezisko, ale oczywiście to tylko
żart, który miał pokazać, że należy
rozważnie podchodzić do tego co
czytamy i jak ważna jest i
odpowiedzialna rola redaktora, by nie
wprowadzać czytelnika w błąd. 
     Zupełnie co innego jak piszemy
teksty nie relacjonujące tego co się
dzieje naprawdę wokół nas, a teksty
literackie typu: opowiadanie, bajka,
wiersz ... tu nasza fantazja może nas
ponieść na skrzydłach wyobraźni
naprawdę daleko :)
    Mamy nadzieję, że Drodzy
Czytelnicy w naszej gazetce zawsze
każdy z Was znajduje coś ciekawego.
Staramy się relacjonować fakty, ale
także tworzyć ciekawe teksty
literackie.

Życzymy miłej lektury naszych
gazetek :)
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        JAK POSTĘP CYWILIZACYJNY ZMIENIA NASZ ŚWIAT ?

   Postaram się odpowiedzieć na to
pytanie. Po pierwsze dzięki
rozwojowi cywilizacyjnemu rozwinęła
się medycyna, możemy leczyć wiele
chorób, na które nasi przodkowie
umierali np. na gruźlicę, ospę
czarną.Powstało mnóstwo nowych
szczepionek na różne choroby, a
przedwcześnie urodzone dzieci mogą
przeżyć inkubatorach.
   Postęp cywilizacyjny umożliwia
komunikowanie się między ludźmi.
Możemy rozmawiać z innymi ludźmi
w każdej chwili  i z każdego miejsca
na ziemi  poprzez telefon komórkowy
lub internet. Cywilizacja ułatwia nam
podróżowanie po świecie. Mam na
myśli pociągi,samochody, autobusy
oraz samoloty.
    Ponadto możemy korzystać 
z wielu źródeł informacji.

 Ciekawe rzeczy dotyczące historii,
nauki, przyrody znajdziemy w 
powszechnie dostępnym w
dzisiejszych czasach internecie oraz
telewizji. 
    Z drugiej strony istnieją również
negatywne skutki postępu cywilizacji.
Trzeba podkreślić,  że to właśnie
przez ten postęp nasze środowisko
jest coraz bardziej skażane. Prawie
każdy człowiek posiada samochód, w
każdym mieście znajdzie się wiele
fabryk , co powoduje zwiększenie
ilości zanieczyszczeń i efekt
cieplarniany. Poza tym
skonstruowano bomby jądrowe i
broń palną. Przyczynia się to do
krwawych wojen i napadów na ludzi.
    Przez duży postęp cywilizacji
młodzież całymi dniami przesiaduje
na komputerze lub telefonie i gra w
gry wywołujące agresję.
    Biorąc pod uwagę wszystkie 
przedstawione argumenty można
stwierdzić, że choć postęp 
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cywilizacyjny posiada wady to jednak
według mnie zmienia świat na lepsze,
ponieważ pomaga 
i ułatwia życie wielu ludziom.

                      Zuzia Setkowicz

ARKADIUSZ MILIK - MÓJ IDOL
SPORTOWY 

   Arkadiusz Milik  urodził się 28
lutego 1994r. Tak samo jak ja w
lutym i niedaleko mnie, bo się
urodziłw Tychach. ( A ja mieszkam
w Grojcu)
  Mój idol gra jako napastnik
w reprezentacji Polski oraz we
włoskim klubie SSC Napoli.
Uczestniczył w Mistrzostwach 
Świata 2018 i Mistrzostwach Europy
2016.  Arkadiusz Milik od 6- stego 
roku życia trenuje w klubie, zaczynał
od gry w klubie Rozwój Katowice  na
pozycji napastnika. W 2010 roku
uczestniczył w testach
przeprowadzonych w Górniku
Zabrze, w angielskim Reading F.C.
i Legii Warszawa.
 
 

   Po rozegranych spotkaniach Milik
trafił w 2011 roku do Górnika, z
którym miał szansę rozegrać swoje
pierwsze mecze Ekstraklasy.
  Pod koniec 2012 roku Arkadiusz
Milik podpisał intratny kontrakt 
z Bayerem Leverkusen, z którym
mógł zadebiutować w Lidze Europy.
Pierwsze swoje powołanie do
polskiej reprezentacji Arkadiusz Milik
otrzymał w roku 2011.
    Jednak w 2012 roku, jako członek
reprezentacji juniorów został też
powołany do podstawowej
reprezentacji Polski, zagrał  w meczu
z RPA i był to
jego debiutancki występw w kadrze
narodowej.
   Arkadiusz Milik często podkreśla,
że na swój sukces ciężko pracował
od najmłodszych lat. Wiele razy
nawet zostawał po treningach, żeby
więcej poćwiczyć.  Jego przykład
pokazuje, że warto marzyć i ciężką
pracą spełniać marzenia. 
                 Helena Łytek
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        KRIME STORY- KSIĄŻKA NAPISANA PRZEZ POLSKIEGO RAPERA

    "Krime Story" jest to pierwsza
książka napisana przez polskiego
rapera - Marcina Gutkowskiego. Jego
pseudonim  artystyczny to Kali. Nie
raz zaskoczył mnie przekazem w
swoich piosenkach
i tym razem też mnie nie zawiódł.     
     Książka jest krótka i przyjemnie
się ją czyta. Ja przeczytałam ją jakieś
3 razy. Za każdym razem coraz
bardziej intrygowała mnie coraz
bardziej. 
     Jest to kryminał z wątkiem
miłosnym. Język ma prosty i dobrze
się ją czyta. Posiada krótkie
rozdziały. Jest skierowana do
starszych czytelników przez sceny
zawarte w niej.
    Książka opowiada o życiu
tytułowego Krime'a. Jego
egzystencja nie była łatwa. Żyje na
Śląsku, gdzie nielegalnie zarabia.
Dostaje zlecenia, jest poszukiwany.
Gdy traci najlepszego przyjaciela
załamuje się. 

    Jest jeszcze wiele innych postaci
np. Wajcha, Latawica, Palacz, Mrówa
czy też Szybki. 
Jest też Kamila Wójtowicz.
Późniejsza dziewczyna Krime'a. Dla
rodziców jest ideałem bez skazy, ale
to błąd. Wulgarna, typowa
buntowniczka. Trafia do szpitala,
gdzie pomógł jej właśnie Krime.
   Ich przygoda trwała do końca
książki. Chcieli wyjść na prostą,
Kamila zaszła w ciążę i poznała
prawdziwe imię głównego bohatera -
Oskar. Niestety jego przeszłość daje
o sobie znać.
     Warto wspomnieć, że razem
z książką wyszedł album piosenek o
nazwie "Krime Story".
    Myślę, że każdy, kto lubi ten
gatunek literacki powinien to
przeczytać i posłuchać piosenek.

Karolina Bednarczyk


