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Junior Media - nowe
wyzwanie dla
dziennikarzy!

W numerze:

rady dla uczniów
klas czwartych
sprawozdania z
imprez szkolnych
recenzja książki 
portret idola - Billie
Eilish
krzyżówka

Nowy rok szkolny pełen jest nowych wyzwań także dla nas, czyli
dziennikarzy wydających gazetkę "Co w Jedynce piszczy?".
Postanowiliśmy przenieść naszą działalność do sieci i włączyć
się w projekt Junior Media. Ułatwi to nam tworzenie gazetki  i
pozwoli na wszechstronny rozwój, ponieważ staniemy się częścią
społeczności młodych dziennikarzy z całej Polski. Poznamy
specyfikę pracy w mediach, otrzymamy wskazówki od
profesjonalnych dziennikarzy. 
Jesteśmy gotowi do działania i rozwijania naszych pasji!
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SPRZĄTANIE ŚWIATASPRZĄTANIE ŚWIATA

klasa V A

Udział w akcjach zmierzających do
poszanowania środowiska jest
bardzo ważne w budowaniu
świadomości ekologicznej
nastolatków. Dlatego też uczniowie
naszej szkoły już po raz kolejny
brali udział w akcji „Sprzątanie
świata”, tym razem pod
hasłem „Plastik? Rezygnuję.
Redukuję. Segreguję”.
Zaopatrzeni w worki oraz rękawice
wyruszyli na wronieckie ulice.
Uczniowie byli bardzo
zaangażowani, starali się dotrzeć
do wszystkich zakamarków
wyznaczonego terenu. 
Akcja ta pokazuje, że los naszej
planety nie jest nikomu z nas
obojętny!

klasa III A

Akcja „Sprzątanie świata” wiązała
się również z wizytami w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych oraz w Stacji
Uzdatniania Wody. Mogliśmy tam
dowiedzieć się więcej o
działalności tych przedsiębiorstw
oraz powtórzyć najważniejsze
kwestie związane z segregacją
odpadów.

klasa IV B

Anna Bielak
Natalia Woźniak

Kinga Łusiewicz
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DZIEŃ CHŁOPAKA

RADY DLA UCZNIÓW
KLAS CZWARTYCH

klasa II A

30 września to data ważna dla każdego
małego mężczyzny, także dla chłopaków z
naszej szkoły. Przygotowania do tego dnia
trwały już od połowy września. Dziewczęta
chciały bowiem zrobić niespodziankę swoim
kolegom. Oczywiście  wszystko trzymane
było w tajemnicy do ostatniej chwili!
Na chłopców czekało mnóstwo śmiechu i
zabawy. Każda z klas świętowała na swój
sposób - były tańce, śpiewy oraz konkursy
logicznego myślenia. Oczywiście wszystkie
dziewczyny pamiętały też o drobnych
upominkach dla swoich kolegów.
Uśmiech nie znikał z twarzy chłopców do
końca dnia.

Jak przetrwać rok szkolny? – rady dla
czwartoklasistów.

1. Nie odkładaj niczego na później, ucz się
systematycznie
.
2 .Nie rób nic ponad swoje siły, skupiaj się na tych
rzeczach, które naprawdę Cię interesują.

3 .Nie zapominaj, że nauczyciele też kiedyś byli
uczniami, na pewno Cię zrozumieją.

4. Pytaj, dociekaj, dowiaduj się. Bądź ciekawy świata
.
5 Ucz się na swoich błędach. Nikt nie jest idealny.

6. Zapoczątkowuj nowe przyjaźnie. Razem będzie
Wam raźniej.

7. Pamiętaj o tym, że za kilka miesięcy ponownie
będziesz mógł odpoczywać przez całe dnie.

Anastazja Woźniak

Pixabay

Agnieszka Liskowska

Pixabay
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RECENZJA KSIĄŻKI

PORTRET IDOLA -
BILLIE EILISH

RECENZJA KSIĄŻKI
Chciałabym zachęcić wszystkich do przeczytania jednej z moich ulubionych książek kryminalnych pt.
"Zobaczyli za dużo”, której autorem jest, niegdysiejszy nauczyciel Alan Gibbons. Lektura ta była prezentem
urodzinowym na moje trzynaste urodziny. Książka przeznaczona jest dla czytelnika od 15 roku życia, dlatego
polecam ją starszym uczniom.
Akcja książki toczy się w czasach współczesnych, w Wielkiej Brytanii, a dokładniej w angielskim mieście
Liverpoolu. Głównymi bohaterami są dziewczyna Ceri i chłopak John, którzy poznali się w szkole.
Pewnego dnia, spotykają się na plaży i przez zupełny przypadek stają się świadkami morderstwa, które nie
pozwala im pozostać w rodzinnym mieście. Stawiają czoła różnym niebezpieczeństwom. Czy uciekającym uda
się przezwyciężyć strach i wszelkie trudności? Dlaczego John nie słucha Ceri i nie chce dzwonić na policję? Co
stanie się z mordercami? Czy trafią do więzienia? Czytając tę książkę znajdziecie odpowiedź na te i inne
pytania.
Czytałam tę lekturę z zapartym tchem i nawet nie spostrzegłam, gdy przewróciłam ostatnią stronę.
Zaintrygowała mnie już sama okładka, niezdradzająca dokładnej fabuły. Bez wątpienia książka dostarcza
czytelnikom wielu emocji i  jest niezwykle ciekawa pod względem przekazywanej treści. Można  dowiedzieć się
też z niej kilku ciekawostek o mieście Liverpool.  Z trudem odłożyłam tę książkę, już przeczytaną, z powrotem
na półkę mojej biblioteczki. 
Myślę, że zaciekawiłam chociaż parę osób moją recenzją i mam nadzieję, że kilka z nich skusi się na
przeczytanie tej pełnej dreszczyku i napięcia do ostatniej strony książki.

Anastazja Woźniak

Billie Eilish

Billie Eilish urodziła się w 2001 r. W jej  domu zawsze
królowała muzyka. Zamiast chodzić do szkoły, uczyła
się w domu. Jako jedenastolatka zaczęła tworzyć
muzykę. Stała się sławna, gdy jako czternastolatka
nagrała piosenkę „Ocean eyes”. Wtedy przeobraziła
się z nieznanej dziewczyny w najczęściej słuchaną i
lubianą wokalistkę. Zawsze podczas śpiewowi
towarzyszy jej taniec. Wyjątkowy styl tańca Billie jest
ważnym elementem jej występów. Ma też własny
sposób ubierania się. Nosi obszerne, luźne, kolorowe
ciuchy. Billie za swoje nagrania otrzymała liczne
nagrody. W 2019 roku zajęła I miejsce na brytyjskiej
liście przebojów. Otrzymała też nagrody stacji
telewizyjnej MTV w kategoriach: najlepszy montaż,
najlepszy debiut, najlepsza artystka roku MTV. W
2020 roku otrzymała nagrody Grammy we wszystkich
kategoriach. Jej najbardziej znane utwory to: „Bad
guy”, „Bury a friend” oraz „Ocean eyes”.
Według Billie wszystko jest możliwe. Swoim stylem i
muzyką udowadnia, że nie trzeba zachowywać się i
wyglądać tak jak inni, żeby zaistnieć. Wystarczy być
sobą.

Julia Piotrowska

Interia
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CHWILA RELAKSU 
KRZYŻÓWKA DO DRUKU

krzyżówka

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

numer zredagowali: Anastazja Woźniak, Julia Piotrowska, Fabian Sokołowski
zdjęcia: nauczyciele naszej szkoły, Pixabay, Interia
redaktor naczelna: Kinga Łusiewicz

Chcesz dołączyć do grona dziennikarzy? Zapraszamy na kółko
dziennikarskie!

Fabian
Sokołowski
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