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Od czasu wprowadzenia stanu epidemii zamknięto szkoły i inne miejsca publiczne.

Gazetka podczas kwarantanny

Niemal na całym
świecie
,,zatrzymało się
życie'', z
wyjątkiem świata
naszej szkolnej
gazetki!
Dzięki niej, szara
codzienność
spędzana w
czterech ścianach
naszych domów
nabrała nowych
barw.
Redagowanie
artykułów stało się
przyjemną
rozrywką, przy
której uczniowie

rozwijają swoje
umiejętności
posługiwania się
piękną
polszczyzną.
Podczas izolacji
spędzamy
większość czasu
w domu i dzięki
temu możemy
poświęcić swój
wolny czas na
pisanie artykułów.
Jest to wspaniała
przygoda,
podczas której
aktywnie
uczestniczymy w
życiu szkolnym,

na przykład
opisując
wydarzenia z dnia
codziennego.
Teraz, gdy
zwolniliśmy pęd
naszego życia,
możemy przyjrzeć
się temu, co dzieje
się dookoła i
czerpać z tego
pomysły na nowe
tematy do
opisania. Jeszcze
nie tak dawno, gdy
chodziliśmy do
szkoły, często
bywało tak, że
młodym

dziennikarzom
brakowało
pomysłów na
artykuł. Teraz
natchnienia
przychodzą same
- z obserwacji
wydarzeń na
świecie i naszych
opinii na ich
temat. Ilość
pisanych recenzji
filmów i książek
się zmniejszyła,
ponieważ
zaczęliśmy
umieszczać w
artykułach własne
przemyślenia

i dzielić się
doświadczeniami
związanymi z
przeżywaniem
kwarantanny.
Moim zdaniem,
obecna sytuacja w
pewien sposób
uskrzydla gazetkę
i nadaje jej
nowego znaczenia
w codziennym
życiu młodych
redaktorów.

Monika Żołud

W tym
numerze
podzieliliśmy
się naszymi
myślami na
temat
redagowania
naszej gazetki
podczas
kwarantanny.

Jeśli jesteście
ciekawi,
zapraszamy do
lektury!

Nasze gazetki, które powstały podczas kwarantanny. JZ
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Społeczniaka
Przemyślenia i refleksje.

Piszę nawet podczas
kwarantanny…

Kwarantanna
pozwoliła nam
uzyskać trochę
więcej wolnego
czasu. Dlaczego
by nie
wykorzystać go
do pisania
artykułów?
Piszę nawet
podczas
kwarantanny.
Pisanie pomaga
i zawsze
pomagało mi
przyjemnie
spędzić czas,
oderwać się
trochę od
rzeczywistości.
Już od czwartej
klasy piszę do
gazetki artykuły
na przeróżne
tematy i nigdy
mi się to nie
znudziło, nigdy
nie pisałam ich
od niechcenia,
piszę na temat,

jaki akurat
wpadnie mi do
głowy. Nie
musimy trzymać
się schematów,
które
ograniczają
naszą
kreatywność i
wyobraźnię.
Inne osoby
zawsze mogą
przeczytać co
my, dzieci,
sądzimy na
temat niektórych
sytuacji, bo
nasze zdanie
przecież też jest
istotne, a często
się o nim
zapomina.
Mogą też po
prostu w wolnej
chwili poczytać
nasze
rozmyślania.
Wydaje mi się,
że w naszej
gazetce każdy

znajdzie coś dla
siebie. W naszej
szkole jest
ściana, na której
są wieszane
gazetki. Jestem
szczęśliwa,
kiedy widzę, że
ktoś czyta coś,
w co włożyłam
swoją pracę.
Artykuły, które
piszemy,
czasami
podsuną jakiś
pomysł,
zainspirują, a
nawet skłonią
do refleksji.
Właśnie za to
lubię gazetkę i
jakbym mogła,
to chciałabym
być jej
członkiem przez
jeszcze długi
czas.

Amelia Spieć

Pisanie
artykułów do
gazetki w
trakcie
kwarantanny to
sama
przyjemność!
Miło jest
czasami
znaleźć sobie
chwilę w ciągu
dnia i
zrelaksować
się, pisząc
tekst. To w
końcu nasza
pasja. Każdy z
nas marzy o
tym, aby nasza
przyszłość była
z tym
powiązana, a
pozbawienie

nas możliwości
trenowania
swojego
zainteresowania
byłoby
dołujące.
Redagowanie
sprawia nam
wiele radości i
poświęcamy
temu dużo
czasu, więc
przykro by było,
gdybyśmy,
mimo wielu
miesięcy pracy,
ostatecznie nie
mieć
możliwości
konkurowania z
innymi
dziennikarzami.
W pewnym

stopniu to
nasza praca.
Sądzę, że
prowadzenie
gazetki w
trakcie tych
trudnych
czasów nie
sprawia
problemów,
więc cieszymy
się, że w
dalszym ciągu
możemy to
robić.

Milena
Kaczmarek 

Moje miejsce pracy

:)

W pewnym stopniu 
to nasza praca…

Milena Kaczmarek

Amelia Spieć
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Kilka słów 
na temat naszej gazetki

Kwarantanna 
to czas pisarzy

W tym trudnym
okresie ciężko
jest liczyć na
letnie obozy,
wyjazdy
wakacyjne, czy
po prostu
spotkania z
dużą grupą
osób. Takie
działania nie są
stosowane,
wszystko
dlatego, żeby
nie narażać
ludzi

na styczność z
wirusem.
Jednak
podczas
kwarantanny
młodzi
dziennikarze
nie poddają się
i z chęcią piszą
kolejne
artykuły.
Odizolowanie
społeczne nie
przeszkadza w
rozwijaniu pasji,
jaką jest

tworzenie
gazetki. Można
zdobywać
nagrody i
osiągać
sukcesy jak
przed czasami
pandemii. Nie
odrzucajmy
marzeń tylko
dlatego, że nie
można
wychodzić z
domów. 

Emilia Łagun 

Dla mnie praca
w gazetce
szkolnej to nie
tylko pisanie
artykułów. To
też atmosfera,
która panuje
podczas zajęć,
to osoby, z
którymi pracuję i
się spotykam.
Bez tych i
innych
czynników,
takich jak te,
praca w gazetce
nie byłaby

taka ciekawa,
jak jest. Piszę
gazetkę szkolną
od szóstej klasy
i robię to jako
hobby. Z
początku
myślałem, że
nie będzie to dla
mnie, jednak
myślę, że jest to
świetne zajęcie
dla każdego z
odrobiną
umiejętności
pisarskich i nie
tylko. Nawet

w tych trudnych
czasach, kiedy
na świecie
panuje
pandemia, to
mimo to nadal
piszę artykuły. I
nie robię tego z
przymusu, tylko
z własnej woli,
chęci i pasji do
kontynuowania
rozwoju naszej
szkolnej
gazetki.

Mikołaj Szajna

Dlaczego pracuję 
w gazetce?

Gazetka
szkolna to
ważna rzecz.
Dostarcza
uczniom
ważnych
informacji  z
kraju i ze
świata.
Pozwala
rozwijać swoje
dziennikarskie
zainteresowania
oraz

umiejętności. 
Pisanie w
czasie
pandemii ma
jeszcze
większe
znaczenie, bo
to ważne, żeby
podawać
rzetelne
informacje.
Gazetkę należy
pisać
umiejętnie

i właśnie
dlatego gazetki
powinny być
rankingowane.
Nam, młodym
reporterom,
należy się
odpowiednie
miejsce w
rankingu za
ciężką pracę
przez cały rok.

Maciej
Makowski

Pamiątka

.

Praca wre!

Amelia Spieć

.

JZ
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Wirus, wirus, wirus…

Nie poddamy się!

Wiemy, że wirus
jest i że jeszcze
z nami będzie.
Nie możemy
jednak pozwolić
na to, aby
zawładnął
naszymi
pasjami,
zakazał nam
tworzenia tego,
co daje nam
radość. Nie
pozwólmy,

aby zmieniał
nasze plany.
Podczas
kwarantanny
wszyscy w
redakcji prężnie
pracujemy i
wydajemy
gazetki, które
nas rozweselają
oraz pozwalają
przetrwać w tym
trudnym czasie.
Rozumiemy, że

w tym roku nie
spotkamy się na
wyjeździe,
jednak
uważamy, że
ranking
powinien trwać
dalej. 

Julia Banasiak

Gazetko Ty moja...

Gazetko Ty moja, Ty jesteś jak zdrowie,
ile Cię trzeba pisać ten tylko wie kto Cię pisał.

Dziś w czasie kwarantanny piękność Twą w całej ozdobie
piszę i tworzę i tęsknię przy Tobie,

że na Junior Media pojechać nie mogę.
Gazetko przepiękna, co naszej szkole świecisz przykładem,

wiedz, że Cię nie opuszczę i razem damy radę.
Ciągle Cię piszę, poty swe wylewam

 i mimo koronawirusa rankingu się spodziewam.

Julia Banasiak

Pamiątki
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