
ECHO SZKOŁY ZSP

WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR
PROJEKTU

Zespół Szkół Publicznych w
Radziszowie
Radziszów ul. Szkolna 7
32-052, Radziszów

Numer 4 03/14
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    im. Romany Bobrowskiej

ZWIEDZAMY RADIO KRAKÓW

          STUDIO FILMÓW 
           RYSUNKOWYCH

Wizyta w TVN

Z wizytą w TVN

Dzięki Stowarzyszeniu
"Szkoła Marzeń w
Radziszowie" uczniowie
Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum mieli okazję
zwiedzić stację telewizyjną.

Dzień na planie filmowym
"Szpitala" 
w TVN rozpoczął się
pracowicie.
Spotkania ze sławnymi
aktorami, autografy 

i zdjęcia... Telewizja jak
bajka - prawdziwa, 
a jednak zmyślona.
Pan Jerzy Kramarczyk 
i pan Józef Niechaj
życzliwie przyjęli grupę 
z Radziszowa.
Chętnie zdradzali tajemnice
telewizji 
i okazywali wiele
cierpliwości nowym
"stażystom".
Uczniowie mieli

okazję współpracować
podczas tworzenia
programu
radziszowskich "Rozmów 
w toku". Pracowali 
w reżyserce, wcielali się 
w rolę dziennikarzy,
byli operatorami kamer.
Odkrywali swoje talenty i
różne możliwości. Wiedzą,
co chcą robić w przyszłości

Uczniowie poznali
wieloletnią tradycji Radia
Kraków.
Dowiedzieli się kiedy
powstało radio, jaki był jeden
z pierwszych sygnałów
emitowanych 
do dziś, czym różni się
studio emisyjne od studia
nagrań, do czego służy
studio lektorskie

oraz jak wygląda praca
dziennikarza radiowego
działającego pod presją
czasu i natłoku informacji. 
Konkurs! Wybierz jedno
pytanie zawarte w tekście 
Odpowiedź przekaż
do biblioteki szkolnej,
do 24.03.2014 r.
Zapraszamy.

Kraków

Obok Nigela Kennedy`ego,
Grzegorza Turnaua 
i zespołu Myslovitz swoje
największe przeboje
nagrali Karol Jaskuła,
Mateusz Brzuchacz, 
Emil Siatka i Wojciech
Strojek, który wykonywany
utwór zadedykował tacie. 

Gratulacje :)

W Bielsku

Uczniowie poznali
tradycyjne i nowoczesne
techniki tworzenia bajek dla
dzieci. Dowiedzieli się jak
narysowaną postać wprawić
w ruch i  przenieść na ekran
telewizorów i kin. 
Operując refleksami
świetlnymi, tworzyli nastrój

Stowarzyszenie Szkoła Marzeń

Szkoła Marzeń

Szkoła Marzeń
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Magdalena
Zapała 
awansowała
do etapu
wojewódzkiego
kuratoryjnego
konkursu
biologicznego. 

Klaudia Śliwa 
jest laureatką
Ogólnopolskiej
Olimpiady
Mitologicznej 
i  Powiatowego
Konkursu
Skawińskiej

Probówki
Artystycznej.

Krzysztof
Kaczmarczyk
zajął drugie
miejsce etapu
rejonowego dla
powiatu
krakowskiego w
Ogólnopolskiej
Olimpiadzie
Promocji
Zdrowego Stylu
Życia PCK. 

Aleksander
Chmurzyński jest
mistrzem biegów
przełajowych.

Szkoła 
w Radziszowie
ma  silną drużynę
siatkarek, które
zdobyły pierwsze
miejsce 
w Gimnazjadzie
Młodzieży
Szkolnej 
i Forumniadzie
Siatkarskiej 
o puchar 
Burmistrza MiG
Skawina

Sukcesy uczniów 
w tenisie
stołowym:
Bartosz
Klinowski,

       Kamil Małysa, 
       Nina Gruca,  
       Sylwia Kopta
       Agata Klakurka.

       Życzymy 
           dalszych 
             sukcesów :)

Eryk w
szpitalu!? 

Spokojnie. 
To tylko plan filmowy, 
a Eryk Remański jest
ucharakteryzowany 
na poszkodowanego 
i wygląda na bardzo
zadowolonego.

Nasz kolega zagrał 
w 171 odcinku serialu
"Szpital", który
zostanie
wyemitowany
w telewizji TVN 12
marca (środa) o 
godzinie 18.00.
Jak marzenia się
spełniają?
Eryk wygrał casting 

i został zaproszony 
na rozmowę 
z reżyserem.
Praca na planie
zdjęciowym była dla
niego wspaniałą,
niezapomnianą
przygodą.
W środowisku
filmowym z dumą 
reprezentował

Szkołę Podstawową 
w Radziszowie.
Trzymamy kciuki 
za filmowy debiut.
                         :)

Drogi uczniu, sytuacja
w filmie uczy, by
mówić o problemach.

TVN

          
            NASZE PASJE, NASZE SUKCESY

Adrian Kazimierski

    SWOJE CHWALIMY 

Alina Czerniawska

1. Adrian
Kazimierski zajął
3 miejsce w
Otwartych
Mistrzostwach
Polski Modeli
Kartonowych

2. Maja Nowak i
Alinka
Czerniawska
znalazły się w
zwycięskiej
drużynie orliczek
MTS Piast
Skawina - złoty
medal

1. Nina Gruca jest
mistrzynią
pływania w
Małopolskiej
Gimnazjadzie.

           Gratulujemy!

Szkoła Marzeń

III miejsce

Maja Nowak
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Sukcesem uczniów 
Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum 
w Radziszowie było
również  wydanie
książeczki pt.
„Porozmawiajmy 
o ptakach”.  
Autorzy: 
Klaudia Śliwa,
Daniel Śliwa, 
Daniel Ucisko,
Łukasz Szczyrbak,
Gerard Brzeżowski 
i Rafał Musiał
pracowali pod opieką
merytoryczną pani
Krystyny Olejniczak. 
Z twórcami
współpracowała

również znana
ilustratorka Zuzanna
Racut. 
Z okazji zbliżającej się
kalendarzowej wiosny
odbędzie się promocja
książki 
z udziałem  
dr hab. prof. IOP PAN
Tadeusza Zająca -
przewodniczącego
Polskiego Komitetu
IUCN.
Zapraszamy
wszystkich
zainteresowanych
do auli szkolnej
25.03.2014 r. 
o godzinie 9.50.

            Z okazji DNIA WIOSNY

         "Porozmawiajmy o ptakach" 

          w towarzystwie ornitologa

                Tadeusza Zająca

W wyniku
współpracy
biblioteki
szkolnej
i Stowarzyszenia
„Nasz
Radziszów” 
w Dworze
Dzieduszyckich
odbędą się dla
gimnazjalistów
warsztaty na
temat
regionalnych
tradycji

wielkanocnych,
prowadzone
przez
pracowników
Muzeum
Etnograficznego
w Krakowie 
oraz   działu
etnograficznego
Muzem
Historycznego
Miasta Krakowa.
Prace uczniów 
na wystawie.

Uwierz ptakom

                          
                             W NAJBLIŻSZYM CZASIE...

Pisanki

           WARSZTATY
          PLASTYCZNE 

Warsztaty w Dworku
Terminarz:
17.03.2014
24.03.2014
godz. 15.00 - 17.00

Zapraszamy uczniów
klas pierwszych
gimnazjum.

      LEKKI TORNISTER 
  ZDROWY KRĘGOSŁUP

Przyłącz się do akcji
"Lekki Tornister =
Zdrowy Kręgosłup". 

Ci, którzy wsparli już
akcję mogą być dumni,
gdyż dzięki nim zostały
zakupione podręczniki
dla uczniów klas
czwartych. W miarę
możliwości
systematycznie będą
wyposażane kolejne
klasy.  Dziękujemy
wszystkim za
dotychczasowe
wsparcie i prosimy
o dalszą pomoc 

i zaangażowanie.
Jeżeli macie
w Waszych domach
lub wśród rodziny 
i znajomych
obowiązujące
podręczniki 
z poprzednich klas,
jeśli są w dobrym
stanie i mogą przydać
się młodszym kolegom
bardzo prosimy 
o przekazanie ich 
na rzecz Szkoły.
Podręczniki można
zostawiać w bibliotece
szkolnej u pani Alicji
Linhardt.

  Gimnastyka języka
Wyjaśnij pisownię słów:
- fartuch
- przydrożny
Pięć pierwszych osób,
które zgłoszą
poprawną odpowiedź 
do biblioteki w dniu
21.03.2014 otrzyma 5 z
języka polskiego.

Egzamin gimnazjalny
- humanistyczny 
23 kwietnia 2014 r.
- matematyczno-
przyrodniczy
24 kwietnia 2014 r.
- języka obcego
25 kwietnia 2014 r.
Trzymamy kciuki.

REDAKTORZY
GAZETKI:

Kinga Klimas
Paulina Dzik
Joanna Zajda
Daria Jaskuła
Klaudia Śliwa

Wikipedia

Wikipedia
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