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Od redakcji

Minęło już 28,
pełnych pracy
oraz wzlotów 
i upadków, lat
istnienia
„Szkolnego
Donosiciela”.
Mimo tego, że
znowu jest kłopot
z chętnymi do
redakcyjnych
działań, jakoś
dajemy radę, bo
musimy dobić 30
(piękny  wiek)! To
już za dwa lata. 

    W redakcji
jestem tylko 4 lata,
ale czuję się jak
część jej cudownej
historii. Wielkie
uznanie dla pana
Andrzeja, że tyle
wytrzymać z
grupką małolatów 
i chce więcej.
Podobno przez
redakcję przewinęły
się najróżniejsze
osobowości i może
to właśnie sprawiło,
że udało się tyle

tyle lat przetrwać.
Teraz jest nas o
wiele mniej niż
przed laty, ale na
szczęście liczy się
nie ilość, tylko
jakość!

     W tym roku
naszym głównym
celem jest udział w
projekcie  Junior
Media, który nadal
funkcjonuje i
wspiera działalność
szkolnych gazet.
Całą uwagę
skupimy na
wydawaniu
kolejnych numerów
właśnie na
platformie JM,
ponieważ ich
publikowanie
pozwoli nam na
zbieranie punktów
do rankingu.
Liczymy oczywiście
na to, że na finiszu
zajmiemy miejsce
w pierwszej
dziesiątce, bo to
gwarantuje udział w
Letniej Szkole
Junior Media. 

W minionym roku
szkolnym została
ona odwołana 
z powodu epidemii
koronawirusa, więc
może w przyszłym
dojdzie do skutku. 

   Jeżeli chodzi 
o wydania
papierowe
„Szkolnego
Donosiciela”, to nie
jesteśmy do końca
pewni, co z nimi
będzie. Jeśli się
ukażą, to ich format
i zawartość jakoś
się nie zmienią. -
nadal będziemy
donosić, co się
dzieje w szkole 
i pobliskich
miejscowościach.
Planujemy wydanie
3-4-papierowych
numerów w roku.

Oczywiście
miniploteczki 
i pikantne tematy
(jak zawsze)
znajdziecie w moim
dzienniku, bo poza
nim będzie
wyłącznie (?)
poważnie... Mamy
też nadzieję na
współpracę z
sołtysami wsi oraz
działającymi w nich
organizacjami.
Zawsze chętnie
napiszemy, co się
w nich dzieje.

No i liczymy na
wsparcie
sponsorów. Od lat
nam pomagali, więc
może i teraz 
o nas nie
zapomną. 

   O innych
redakcyjnych
sprawach,
ciekawostkach,
problemach 
i kłopotach
następnym razem.

Laura Budzyńska
kl.8

Życzymy Wszystkim pięknej jesieni!
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Udział w Junior Media 
najwyższy czas zacząć!

Pomimo koronawirusa 
i niepewności związanej z tym,
czy zajęcia w szkole będą się
odbywać normalnie, ruszyła
kolejna, już 11., edycja Junior
Media. Nasza redakcja
postanowiła do niej przystąpić.
Mamy nadzieję na dobry wynik,
bo poprzednią edycję
skończyliśmy na bardzo
wysokim piątym miejscu.   

   Konkurs potrwa do czerwca
przyszłego roku, a wygra redakcja,
która zgromadzi  najwięcej
punktów. Jego organizatorzy  już 
1 września poinformowali o tym, za
co będą one przyznawane. Tak jak
przed rokiem trzeba przede
wszystkim tworzyć gazety. Za
każdą redakcja otrzyma 15
punktów, jeśli spełni ona
następujące  kryteria: minimum 
4 strony, co najmniej 4 różne
artykuły, które nie są autorstwa
jednego dziennikarza, no i grafika,
głównie zdjęcia, obejmująca

maksymalnie połowę jej objętości.
„Punkty za dany miesiąc - jak
napisali organizatorzy - będą
przyznawane do 10. dnia kolejnego
miesiąca. Pod uwagę brane będą
gazetki opublikowane od
1.09.2020 do 31.05.2021.”

    Punkty w rankingu „#juniorlab”
dla redakcji będą również
przyznawane  za udział 
w zadaniach indywidualnych 
i zespołowych oraz w rożnych
konkursach, jakie będą ogłaszane
na portalu Junior Media. Najlepiej
te konkursy wygrywać, bo można
zdobyć 30 pkt. za pierwsze miejsce
w zadaniu indywidualnym; 20 pkt.
za  drugie 
i 10 pkt. za trzecie. Konkursy
zespołowe będą oceniane jeszcze
wyżej - zwycięzcy doliczą sobie do
rankingu odpowiednio: 50,40 i 30
pkt. oraz 10 za wyróżnienie.

    Warto też pisać recenzje, choć
za każdą będzie można dostać
tylko jeden punkt. Trzeba pamiętać
o tym, że każda musi mieć min.
1000 znaków (ze spacjami),
zawierać „autorski komentarz
dotyczący recenzowanego dzieła
(ocenę wraz z uzasadnieniem)”.
Te dzieła to „jedna z kategorii: film,
książka, gra planszowa i
komputerowa, kultura, sztuka
spektakl teatralny, koncert,
wernisaż”. Organizatorzy
przestrzegają jednak przed tym,
żeby nie przesyłać  plagiatów, bo
wtedy „usunięte zostaną wszystkie
punkty danej redakcji, które zostały
przyznane za recenzje”! 

zostały przyznane za recenzje”!

     Warto przypomnieć, że 
w poprzedniej, 10. edycji konkursu,
wzięły udział 184 redakcje z całej
Polski. My skończyliśmy  ją  na 
5. miejscu z 498 pkt. W czasie jej
trwania opublikowaliśmy 31
numerów gazetek i to głównie dało
nam tak wysoką pozycję.
Ponieważ ze względu na
pandemię odwołana została Letnia
Szkoła Junior Media(pojechałyby
na nią trzy nasze przedstawicielki),
to najlepsze redakcje zostały
docenione w inny sposób.   

Organizatorzy wymyślili świetne
nagrody - vouchery do
wykorzystania w sklepach sieci
Empik. 

N.Morgiel-Zarzycka, kl. 6.
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LAURKOWY
dziennik

część 1/2020-2021
Laura Budzyńska, kl. 8.

10.09.2020 r. godz.14.43

    Po 6 miesiącach siedzenia 
w domu na szkolnej kwarantannie
nadszedł ten wyczekiwany czas.
Wróciłam do szkoły, ale już jako 
8-klasistka z brakiem paska na
świadectwie z 7 klasy. Nie chcę się
wypowiadać na ten temat, bo moja
mama najprawdopodobniej to
przeczyta i wyjdzie szydło z worka.
To wcale nie tak, że po prostu
rozleniwiłam się bardziej niż już
jestem, tylko w tym jakże trudnym
czasie pandemii wiedza
kompletnie nie wchodziła mi do
głowy. Ale żaden Netflix nigdy jej
nie nigdy nie zastąpi - przyznaję to
po obejrzeniu na tej platformie
prawie wszystkiego, co się dało.

   A skoro mowa o 8 klasie.
Egzaminy! Już na samą myśl robi
mi się niedobrze, a co dopiero jak
wejdę na salę egzaminacyjną. Na
szczęście nauczyciel polskiego
zadbał o to, abyśmy nadrobili
zaległości z półrocznej przerwy.
Sprytnie w plan wcisnął „godzinę
dyrektorską” z panią Asią Czuładą,
 a tak naprawdę to DRUGI POLSKI
tego samego dnia, 
a 6. w tygodniu. Cała klasa była
przekonana, że na tej lekcji będą
jakieś pogadanki lub inne bzdety, a
tu PRACE PISEMNE i
PRZYGOTOWANIE DO
EGZAMINU. Bardzo sprytne
posunięcie, panie Andrzeju… 

     PO wprowadzeniu dozowników
z płynem do dezynfekcji rąk

przestrzenie, w których je
postawiono, często pływała.
Niektórzy znaleźli sobie zabawę 
w postaci podkładania ręki 
i szybkiego zabrania jej, a gdy płyn
zgromadził się w ‘korytku” wylewał
się. Jest to bardzo niebezpieczne!
Ostatnio biegłam i właśnie
wpadłam na taką kałużę i prawie
wybiłam zęby.

    Podobno w szkole nadal
obowiązuje zakaz używania
telefonów. Jest on powszechnie i
jawnie łamany. Tak naprawdę nikt
nic nie wie. Czasem dyrektor coś
tam powie, ale inni nauczyciele nie
widzą problemu. No, a jak nie ma
problemu to hulaj dusza, piekła nie
ma i dlatego na przerwach zamiast
spacerować w słońcu wlepiamy
wzrok w ekrany swoich telefonów.
Ciekawe, jak długo jeszcze.   

Jednak mimo to nadal szukamy
kogoś kto dołączy w nasze
skromne, ale bardzo miłe, progi.
Czasami jest super wyżerka (na
stole pojawiają się słodycze), więc
chyba nie muszę podawać więcej
powodów, żeby do nas dołączyć.
Nie będę wspominać o częstym
ironizowaniu i złośliwych uwagach,
szczególnie opiekuna, oraz o
sporach z nim, bo nie chce was
zniechęcić. Przybywajcie więc!
Będzie fajnie! 

Mamy nowy SU

     Przewodniczącą Samorządu
Uczniowskiego naszego zespołu
szkół została Emila Skoczylas 
z klasy 7. Zdobyła najwięcej
głosów w głosowaniu całego
samorządu, który tworzą
przedstawiciele klas 4-8 (po troje 
z każdej). Poza tym zarząd
uzupełniają: Magdalena Kostrzak 
z klasy 8. , Antonina Borowska z 4.
i Roksana Kozłowska z 6.
      Wybory odbyły się 22 września
w szkolnej świetlicy, m.in.  dlatego
że opiekunami samorządu są 
w tym roku szkolnym p. Zbigniew
Sienkiewicz oraz p. Ewa Olesiak,
wychowawcy ze szkolnej świetlicy.
Podczas spotkania zastanawiano
się nad tym, czym samorząd
mógłby i powinien się zajmować .
Ustalono, że na zgromadzenie
pomysłów uczniowie mają tydzień,
a następne spotkanie odbędzie się
29 września.
                           Julia Mikita, kl. 5.

..

14.09.2020 r.

    Dopadło mnie jakieś
choróbsko. Problem w tym, że nie
tylko mnie, ale połowę mojej
klasy. Podobno w piątek świeciła
pustkami. Nadal jest nas mało,
ale większość wraca do zdrowia.
W czasie pandemii o siedzenie w
domu nie trzeba się prosić.
Wychowawca, gdy tylko usłyszy,
że ktoś się źle czuje, wysyła go z
kwitkiem tam gdzie mieszka. Ale
takie są procedury, nawet
długopisu nie można pożyczyć…

     Nasze redakcyjne grono jest
bardzo liczne (5 osób to już
coś)...

Pixabay
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Kronawirus wprowadził wiele
zmian

Chcesz coś zmienić?
Możesz o tym
napisać.

Obecny rok szkolny rozpoczął
się we wtorek, 1 września. Już to
było nietypowe, a to dopiero
początek. Obyło się też bez
uroczystego apelu, a na nim
przemówienia pani dyrektor
(choć podobno tym razem miał
je wygłosić wicedyrektor).

     O godzinie 8 rano wszyscy
uczniowie spotkali się od razu 
w swoich klasach, gdzie
wychowawcy poinformowali ich 
o zapisach w szkolnym
regulaminie dotyczących COVID-
19. Ponieważ okazało się, że jeden
z punktów zakłada naukę 
w tych samych salach przez cały
dzień, wyznaczyli im stałe miejsca.
To główny powód nieuruchomienia
wciąż gotowej do użytku klasy
językowej. Tylko zajęcia 
z informatyki i wychowania
fizycznego odbywają się w innych
pomieszczeniach. Nie ma
obowiązku noszenia maseczek, za
to cały czas uczniowie powinni
pamiętać o myciu lub
dezynfekowaniu rąk. Dlatego na
szkolnych korytarzach znajdują się
automatyczne dozowniki z żelem
antybakteryjnym. Warto
wspomnieć też o tym, że 
w budynku byłego gimnazjum
miała się też uczyć klasa VI.
Dyrekcja zdecydowała jednak 
o wyłączeniu sali nr 4 ze względu
na wykładzinie dywanową, która
leży na podłodze i jej
dezynfekowanie jest niemożliwe. 

     Inna nowość polega na tym, że
rodzice nie powinni wchodzić na
teren szkoły, chyba że mają ważną
sprawę i nie da się jej inaczej

telefonicznie (muszą być wtedy 
w maseczkach). Rodzice
odprowadzający dzieci,
szczególnie te młodsze, nie
wchodzą do budynku tylko
przekazują dzieci opiekunkom lub
proszą je o ich wyprowadzenie po
zajęciach.

    Zmianie uległy też długości
przerw: 2., 3. i 4. są 15-
minutowe. Podczas każdej
dyżurni powinni pamiętać o
wietrzeniu klas. Do wydłużonego
pobytu uczniów 
w szkole - ostatnia, 8. lekcja,
kończy się o 15.15- dopasowano
odjazdy szkolnych autobusów.
Powrotne kursy uległy
przesunięciu.

   I jeszcze zmiany w gronie
nauczycielskim. W tym roku nie
zobaczymy pani Mirki Leśniak
(przebywa na urlopie). Zajęcia 
z katechezy prowadzą
nauczyciele z Okonka, 
p. Bogumiła Wentowska oraz 
p. Ireneusz Jagiełka.

Agata Kubik, kl. 8.

Na pewno każdy z nas wiele by
zmienił w swoim otoczeniu.
Mogłyby to być zmiany
dotyczące szkoły, rodziny,
miejsca, w którym się mieszka, a
czasem nawet wyglądu.

    Można o tym wszystkim napisać,
a na dodatek wziąć udział w
konkursie. Organizuje go strona
www.czasdzieci.pl. Na czym
polega zadanie konkursowe?
Należy napisać, co chciałoby
zmienić w otaczającym cię świecie,
by był lepszy... Trzeba też
wymyślić swoje hasło na sztandar,
które pasowałoby do
przeprowadzanych zmian.
Konkurs trwa do 30 września, więc
trzeba się spieszyć! Ten kto chce
wziąć w nim udział, musi wysłać
zgłoszenie na adres
konkursy10@czasdzieci.pl.

    Najciekawsze prace zostaną
nagrodzone książką "Biały
ptak". Jest ona oparta na faktach.
To „opowieść o ukrywającym się
żydowskim dziecku i bohaterskich
czynach tych, którzy narażali się,
by je ocalić.”

Julita Bronakowska, kl. 6.
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