
VERS
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Szkoła Podstawowa nr 34
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Ireny Kosmowskiej 3
20-815, Lublin

Numer 1 05/18

    MAJ!
  Piękny
   czas!

       Nic o NAS 
        bez NAS!

              Gazetka szkolna VERS wita WIOSENNIE
                  w nowej, elektronicznej odsłonie:)

Agata Ćwikła

   Zapraszamy do czytania nowego numeru gazetki szkolnej   
     VERS, a w nim: 

o Młodzieżowej Akademii Dziennikarstwa,
o dziewczynie z pasją,
 VII Świetlicowy Turniej,
polecamy do czytania,
zachęta do bycia dżentelmenem,
autorem zdjęć jest Agata Ćwikła 

                                                            Redakcja

  Nasz nowy numer
gazetki powstał na
platformie Junior
Media. 
 Junior Media to
projekt edukacyjny
dzienników
regionalnych
skierowany do
szkół, uczniów 
i nauczycieli. 
  To przede
wszystkim

internetowa
platforma do
tworzenia gazet.
Gazetka powstaje
na szablonach
prawdziwych
dzienników
regionalnych.
Więcej na stronie
www.juniormedia.pl
       Redakcja

Soczysta zieleń,
kuszące urodą
kolorowe kwiaty 
i nieziemski zapach
wokół nas.
Wszystko to
zachęca do
przebywania

na dworze. Nie
marnujmy czasu na
siedzenie przed
komputerem.
Rozkoszujmy się
pięknem wiosennej
aury. 
             Redakcja

zdj.
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   POLECAMY 
  DO CZYTANIA

     Jesteś
dżentelmenem?

  Jesteśmy
uczestnikami
Uczymy się
   mediów!

Młodzieżowa
Akademia
Dziennikarstwa
im. Beaty
Nowak -
działająca w
ramach MWD -
promuje i uczy
sztuki
dziennikarskiej
młodzież
starszych klas
szkoły
podstawowej. warsztaty

WYSPA

    Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie 
   rozwijają zainteresowania dziennikarskie
 młodzieży. Organizatorem jest 3 LO Lublin.

                Dżentelmen
 wg Wojtka Stawnickiego z Ve
                to człowiek:
1. MIŁY
2. KULTURALNY
3. UPRZEJMY
4. SZANUJĄCY INNYCH
5. MĘSKI
6. PRAWDOMÓWNY
7. DOTRZYMUJĄCY SŁOWA 
8. LOJALNY
9. MOŻNA MU UFAĆ
10.OPANOWANY
        Staram się takim być
         i innym polecam:)

Na książkę Wyspa Potępionych
trafiłam dzięki filmowi Następcy.
  Wyspa Potępionych Melissy de
la Cruz to powieść wprowadzająca
w realia tego filmu.
  Poznajemy historię czwórki dzieci,
wielkich złoczyńców. Jaki los je
spotkał kiedy wreszcie
zatriumfowało dobro? To bardzo
ciekawa i wciągająca historia. Nie
mogłam się wprost oderwać od
czytania tej książki.
              rysunek + tekst
      Wiktoria Szewczyk, kl. 5b

Warsztaty:
Sztuka wywia-
du telewizyj-
nego w TVP
Lublin to najlep-
sze warsztaty 
w jakich brałam
udział! Przede
mną jeszcze:
ABC redaktora..
w stronę
reportażu. 
        Ania Pyda 

Podczas
warsztatów
fotograficznych
uczymy się
twórczego
utrwalania
obrazów, obrób-
ki graficznej
fotografii. Przed
nami plener.
Będzie się
działo:)
 Ania i Patrycja

:)

POTĘPIONYCH



www.kurierlubelski.pl Kurier Lubelski | Numer 1 05/2018 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL VERS

   Do zobaczenia
         za rok:)

15 maja 
spotkali się 
MIŁOŚNICY
SPORTU

w zdrowym ciele

.

                      VII Świetlicowy 
          TURNIEJ MINI PIŁKI NOŻNEJ
                   na poziomie klas I i III

Piłkarzy
wspomagały
piłkarki. 
W drużynach
klas pierwszych
grały dwie
dziewczyny. 
W drużynie
klasy trzeciej
bramki
skutecznie
broniła Julia 
z klasy 3f.       

Rozgrywki były
bardzo
emocjonujące.
Drużyny
walczyły do
końca. Kibice
też nie zawiedli,
gorąco
dopingowali
zawodników.
Królem
strzelców został
Filip Munzadi 
z klasy 3c.

Zarówno
uczestnikom 
jak i opiekunom
dopisywały
humory.
Wszyscy
uczestnicy
Turnieju
otrzymali 
symboliczne
nagrody oraz
słodkie
upominki.

Bartek: Bardzo
się cieszę, że
jest taki Turniej.
Brałem w nim 
udział już trzeci
raz. Jest to
super zabawa.
Kuba: Było
świetnie. Bardzo
się
zintegrowaliśmy
Staś: Dla mnie
to extra zabawa.
Lubię
rywalizację.
Łukasz: 

Najbardziej
ucieszyła mnie
wygrana naszej
drużyny.
Filip: Moją pasją
jest piłka nożna.
Chcę zostać
piłkarzem.

Dziękujemy! 
Wychowawcy
świetlicy 
i n-le wych.
fizycznego.

 GRATULUJEMY
ZWYCIĘZCOM!    

czas rozpocząć

.

zdrowy duch

.

zawody

.
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Wiktoria

jaki piękny

               OSOBOWOŚCI SZKOLNE
         PIANINO I TANIEC to MOJA PASJA!
  z Wiktorią Burz, kl. Va rozmawia Anna Pyda

AP: Dlaczego pianino?
WB: Na pianino namówiła mnie mama. Poza tym
zawsze, gdy widziałam ludzi grających, marzyłam
o tym, aby tak grać. Kiedy pojawiła się szansa
uczęszczania na takie zajęcia, postanowiłam
spróbować. Od zawsze też bardzo ciekawiła mnie
budowa, kształt i przede wszystkim dźwięk tego
instrumentu.
AP: Gdzie uczysz się grać?
WB: Na zajęcia uczęszczam już od trzech lat, raz
w tygodniu - 1,5 godz. do Miejskiego Domu
Kultury na Starym Mieście.
AP: Czy gra na pianinie jest trudna?
WB: Zależy, jak kto do tego podchodzi.
Najważniejsze są chęci i długie palce.Trzeba też
dużo ćwiczyć. Mam w domu pianino i bardzo
często na nim gram, szczególnie dla rodziny
podczas świąt i uroczystości rodzinnych.
AP: Czy masz swój ulubiony utwór?
WB: Moją ulubioną melodią jest "Dla Elizy"
Ludwiga van Beethovena.

AP: Czy występowałaś już publicznie?
WB: Oczywiście. Głównie były to koncerty
okolicznościowe np. Na Dzień Babci i Dziadka, na
Dzień Ojca.
AP: Czy swoją przyszłość wiążesz z muzyką?
WB: Jak najbardziej. Pamiętam, że jako dziecko
myślałam o tym, aby zostać pianistką i mam
nadzieję, że to marzenie spełni się.
AP: Czy masz też inne zainteresowania?
WB: Moim drugim, chyba tak samo ważnym
zainteresowaniem, jest taniec. W wieku 5 lat
zaczęłam uczęszczać do szkoły tańca
„Arabeska” na Starym Mieście.Tańczę jazz, który
jest  trudnym tańcem, gdyż wymaga ogromnego
skupienia, giętkiego ciała, dobrej koordynacji 
i płynności ruchów.
AP: Co ci daje taniec i gra na pianinie?
WB: Obydwie te pasje kształtują we mnie
ogromną wytrwałość, cierpliwość i upór 
w dążeniu do celu. Od kiedy trenuję, nauczyłam
się jednego – niczego nie dostaniemy bez ciężkiej
pracy, a w życiu bywają gorsze i lepsze dni.

AP: Jak udaje ci się połączyć  pasje 
z obowiązkami szkolnymi?
WB: Jest to bardzo trudne zadanie, ponieważ
bardzo często nie mam czasu na naukę, ale
staram się przezwyciężać trudne chwile 
i póki co, daję radę.
AP: Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.

:)

jest świat


