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Junior Media to internetowa platforma do tworzenia gazet. W
projekcie tym uczniowie naszej szkoły uczestniczą już od 3 lat,
tworząc gazetkę "Dwójeczka" pod czujnym okiem pani Barbary
Siwek. Gazeta cieszy się zainteresowaniem nie tylko u uczniów, ale
również w społeczności medialnej. Dlatego też, 29 marca szkolnych
redaktorów odwiedziły dziennikarki Tygodnika Ostrołęckiego, które
przeprowadziły warsztaty dziennikarskie. Było to pierwsze
spotkanie, na którym szkolni redaktorzy pracowali z makietą
strony. Zadania polegały na dodawaniu oraz formatowaniu. tekstów
i zdjęć. Kolejne spotkanie redakcyjne odbędzie się 3 kwietnia. Duże
podziękowania należą się naszej pani wójt Bożenie Kordek, która
dostrzegła prace redaktorów i pomogła zorganizować takie
warsztaty. Odchodzą z redakcji najstarsi gimnazjaliści, pozostają
najmłodsi. Dzięki nim nasi mali redaktorzy nauczą się, jak tworzyć
gazetę.
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3 kwietnia 2019 roku została przeprowadzona druga część warsztatów w ramach
projektu Junior Media. Moi młodzi redaktorzy z klasy Va i Vb i dwóch z klasy IVb,
czekali z niecierpliwością na kolejne  spotkanie z panią Kamilą Bratkrajc,
koordynatorką projektu Junior Media z Warszawy i Sylwią Tyszką redaktor TO Polska
Press Grupa.
Na platformie Junior Media pracujemy od 3 lat. Zakładali ją gimnazjaliści. W tej chwili
odchodzi kolejna grupa. Zostaje tylko Maks Małecki, który starał się składać kolejne
numery. Pomagał mu Aleksander Zyśk z kl. IIIb gimnazjum, dzięki jego pracy udało się
nam zająć I miejsce w konkursie na stronę internetową. Bardzo się ucieszyłam, że
będziemy dalej kontynuować pracę w „Dwójeczce”. W II części wzięło 20 młodych
redaktorów. Każdy z nich przygotował swój materiał, który miał wykorzystać na
zajęciach. Pracowali na makietach, uczyli się wklejania tekstu, jego obróbki i
najważniejsze kadrowania zdjęć. Naprawdę poradzili sobie dobrze, mimo że dla wielu
były to początki. Najbardziej podobało się nam, ich zaangażowanie i współpraca. To
jest bardzo ważne w pracy nad nowym numerem gazetki.   
Dzięki ciężkiej pracy moich uczniów i pomocy pani wójt Bożeny Kordek oraz
dołączenia do naszej redakcji pani Teresy Dmochowskiej, możemy dalej kontynuować
pracę  w „Dwójeczce”.
Autor: Redaktor Naczelny Barbara Siwek
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Wizyta Dziennikarzy w Tygodniku Ostrołęckim odbyła się 16 maja 2019r. Redaktorzy naszej gazetki w ramach
zakończenia warsztatów ,,Junior Media" zostali zaproszeni do ,,Tygodnika Ostrołęckiego", aby dowiedzieć się
więcej o pracy dziennikarskiej.
Pojechali najmłodsi zaczynający pracę i starsi – odchodzący w tym roku dziennikarze oraz nasi redaktorzy
naczelni Barbara Siwek, Teresa Dmochowska oraz pani dyrektor Marta Jasionek. Z Urzędu Gminy towarzyszyła
nam pani Urszula Rytel z działu Promocja Gminy.
Na początku zostaliśmy miło powitani przez Panią Sylwię Tyszkę zajmującą się promocją TO. To ona zajmuje
się  organizowaniem warsztatów Junior Media w szkołach. Następnie mieliśmy spotkanie warsztatowe  z
jednym z redaktorów, który zapoznał nas ze swoją pracą i przekazał wiele wiadomości o pracy dziennikarskiej.
Dowiedzieliśmy się od niego mnóstwo przydatnych informacji na temat zbierania materiałów, opisywania
najciekawszych wydarzeń, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach oraz szukania inspiracji do napisania
artykułu.
Następnie  przekazał naszą grupę kolejnej redaktorce pani Pauli Gałązce, swojej koleżance, która wprowadziła
nas w tajniki prowadzenia elektronicznej strony gazetki, opowiedziała nam o jej plusach i minusach, a także
nauczyła, jak należy sprawdzać informacje w internecie, żeby były one jak najbardziej prawdziwe.
Pokazała nam także artykuł, nad którym aktualnie pracuje oraz program, z którego korzystają wszyscy
redaktorzy Tygodnika Ostrołęckiego.
Później mieliśmy czas na pytania. Zostaliśmy zapytani ,w jakich tematach czujemy się najlepiej. Padały
odpowiedzi – sport, kulinaria, ''eventy',' czyli najciejawsze wydarzenia i wiele innych. Zapytano nas również, jak
wyobrażamy sobie pracę dziennikarza i co się okazało nasze odpowiedzi nie odbiegały daleko od prawdy o tym
zawodzie. Nawt najmłodsi nasi redaktorzy dużo wiedzieli, co było dla wszystkich zaskoczeniem.
Obejrzelismy głównie miejsca pracy każdego z redaktorów, chociaż większość z nich była w terenie, bo
prawdziwy dziennikarz musi szukać tematów nie w redakcji a wśród ludzi i dopiero potem opracowuje zebrane
materiały w redakcji.
Pod koniec naszej wizyty zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie z dziennikarzami na tle ,,Tygodnika Ostrołęckiego".
Nasza pani redaktor naczelna Barbara Siwek i zastępca redaktora  Maks Małecki udzielili wywiadu na żywo na
temat pracy naszej Dwójeczki.
W dobrym nastroju, pomimo niesprzyjającej pogody opuściliśmy redakcję, dziękując za zaproszenie i miłe
przyjęcie. Z pewnością to była wizyta pełna wrażeń oraz zdobywania przydatnej w naszej pracy wiedzy.
Jako odchodząca dziennikarka, mam nadzieję, że młodsi – bardzo zdolni dziennikarze dzielnie nas zastąpią.
Praca w Dwójeczce wiele uczy, nie tylko pisania, ale zdobywania informacji, poznawania ciekawych ludzi i na
pewno pomaga w dalszej edukacji.
Autor: Sandra Werner
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Czego się dowiedzieliśmy? 
Na naszych warsztatach dowiedzieliśmy się, jak pracuje się w redakcji i że ich praca jest ciężka. Zaczęliśmy od
omówienia ich pracy i praw a później mieliśmy znaleźć tekst i go wkleić do gazety (internetowej). Zadawały nam
pytania, jak wyobrażamy sobie pracę w reakcji. Opowiedziały też,żeby nie brać zdjęć  z Google, ponieważ
mogą zawierać prawa autorskie. Najlepiej, żebyśmy sami je robili, albo brali ze strony,z którą nazywa się
pixabay. Nauczyliśmy się tworzyć makiet oraz dostosowywać do nich tekst , powiększać i zmniejszać zdjęcia.
Na kolejne zajęcia mieliśmy napisać tekst oraz go wkleić do odpowiedniego boksu, który został nam
przydzielony. Bardzo szybko sobie poradziliśmy dzięki pani Kamili z Junior Media, które to prowadziła zajęcia.
Uczyły nas szukać wiadomości w internecie oraz jeżeli  bierzemy czyiś tekst, musimy podpisać autora. W
ostatnim dniu i słuchaliśmy oraz odpowiadaliśmy na pytania, które nam zadawali dziennikarki. w redakcji
dowiedzieliśmy się, że jak będziemy świadkiem jakiegoś wypadku, możemy zrobić zdjęcie i mamy się
dowiedzieć więcej  informacji,  a następnie wysłać to do redakcji.  Panie Sylwia i Amelia oprowadziły nas po
redakcji oraz opisali, kto tam pracuje i jakie ma stanowisko. I był to Tygodnik Ostrołęcki. Panie, które to
prowadziły bardzo dużo nam przekazały wiedzy, która przyda nam się w pracy.. Po tych zajęciach zyskaliśmy
dużo wiedzy o redakcji i pracy redaktora.
Julia Brzózka  i Julka Szulencka  kl.Vb
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Pierwszy dzień warsztatów 
Pierwszego dnia naszych warsztatów dziennikarskich, przyjechały do nas pani Sylwia
i Kamila. Na samym początku zajęć, Pani Kamila z Redakcji Junior Media,
opowiedziała nam o pracy dziennikarza. Jest to bardzo ciekawa praca i inna niż
wszystkie. Ponieważ, dziennikarz pisze artykuły oraz tworzy gazety dla swojej
redakcji. Wydaje się to bardzo łatwe, jednak nie jest takie. Ma on dużo warunków
,które musi spełniać, czyli np. nie może brać zdjęć  be pośrednio z grafiki googla, gdyż
są to zdjęcia objęte prawami autorskimi, oraz muszą każdy temat pisać obiektywnie.
Dlatego właśnie musieliśmy nauczyć się tego wszystkiego, ale oprócz tego uczyliśmy
się robić gazety w internecie na stronie Junior Media. Czyli wstawialiśmy teksty oraz
zdjęcia. Nasza praca opierała się na tematyce literackiej. Dostaliśmy wiersze, mieliśmy
w internecie znaleźć te utwory oraz wklejać je do gazetki, do tego szukaliśmy zdjęć na
bezpiecznej stronie PixaBay, w niej zdjęcia nie są objęte prawami. Każdy dał sobie
rade! Całe zajęcia przebiegały w miłej i sympatycznej atmosferze. Na koniec
zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcie, które widnieje w gazecie Tygodnika Ostrołęckiego.
Cieszymy się, że mogliśmy się czegoś nauczyć i przy tym się świetnie bawić. 
 Wiktoria Jaworska Kl. V
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Co nam dały te zajęcia?
Te zajęcia poszerzyły naszą wiedzę. Nauczyliśmy
się współpracować oraz wiemy, z jakich stron
możemy korzystać.
Poznaliśmy na żywo prace dziennikarzy. Wiemy,
że praca dziennikarza trwa dwadzieścia cztery
godziny, siedem dni w tygodniu
 Praca dziennikarza jest bardzo trudna ,trzeba
zawsze być przygotowanym. Trzeba mieć zawsze
wenę twórczą.
Pewnego dnia wybraliśmy się na wycieczkę do
Tygodnika Ostrołęckiego. Pan, który prowadził
zajęcia ,opowiadał nam o pracy
dziennikarza oraz tłumaczył wiele ciekawych
rzeczy związanych z dziennikarstwem.Miał duże
doświadczenie, którym dzielił się z nami. Bardzo
podobały nam się te wszystkie zajęcia ,dużo się
nauczyliśmy. Wypromowaliśmy naszą szkołę.
Jesteśmy na okładce Tygodnika
Ostrołęckiego, jesteśmy z siebie bardzo dumni.
Kinga Staniaszek
Oliwia Zawisza klasa 5a

WYPRAWA DO REDAKCJI TO
W dniu 16 maja odwiedziliśmy Tygodnik
Ostrołęcki. Mogliśmy zobaczyć na żywo
prace redaktora na co dzień, jak powstaje
papierowa wersja tygodnika. Spotkaliśmy
tam wielu pracowitych redaktorów. Pani
redaktorka pokazała nam wspaniałą
stronę internetowa. My też, pochwaliliśmy
się naszą angielską gazetką z Erasmusa.
Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne
pamiątkowe zdjęcie przed Tygodnikiem
Ostrołęckim. Później pojechaliśmy coś
zjeść. Po zjedzeniu wróciliśmy do domów
bardzo zadowoleni z wyprawy do
Tygodnika Ostrołęckiego. Poznaliśmy
tam wielu wspaniałych redaktorów. Te
lekcje dużo nam dały np. - jak używać
social media oraz nie oszukiwać w
internacie Wiktoria i Nikola kl.5B

Warsztaty dziennikarskie
Mieliśmy dwa dni warsztatów

dziennikarskich.
Ja opowiem o drugim dniu, w którym się

bardzo dużo nauczyliśmy.  Pani Karolina i
Sylwia mówiły, jak pisać teksty oraz jak
wklejać zdjęcia i skąd ich nie brać. Było
to bardzo ważne, ponieważ gdybyśmy
wstawili zdjęcie, które nie jest nasze,

mogą być  kłopoty. Gdy panie skończyły
opowiadać weszliśmy na stronę Junior

Media, gdzie pisaliśmy tekst i wklejaliśmy
zdjęcia. Tekst musieliśmy napisać w

domu, było ich bardzo dużo. Ja
napisałam o zdrowym odżywianiu, myślę
że to nawet fajny temat. Gdy wklejaliśmy

zdjęcia, musieliśmy je dobrze wkleić
dobrze wyglądało. Na warsztatach dużo

się nauczyłam i wiem, jak i co robić, żeby
napisać dobry artykuł. Na pewno mi się to

przyda w mojej pracy w Dwójeczce.
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