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NAJLEPIEJ WIEMY

CO TO FAKE NEWS'Y
JuniorMedia od lat organizuje wiele konkursów dla
redaktorów oraz oferuje możliwość zdobycia dużej
ilości punktów poprzez udział w różnych wyzwaniach
(zespołowych oraz indywidualnych).
Tym razem, 25 stycznia, na stronie pojawiła się
informacja o nowym konkursie. Polegał on na
wykonaniu interaktywnego reportażu (w przypadku
wyzwania zespołowego) lub tradycyjnego reportażu
na min. 1500 znaków (w zadaniu indywidualnym).
Nasza ekipa od razu postanowiła, że trzeba wziąć
udział w tym konkursie, by zdobyć trochę punktów i
wyprzedzić konkurencję w rankingu redakcji. Za
wykonanie filmu, na konkurs zespołowy, było
odpowiedzialnych czterech naszych uzdolnionych
redaktorów, jednak znaleźli oni sobie pomoc w postaci
innych uczniów klasy ósmej. Do wykonania
tradycyjnego reportażu zgłosiło się kilka dziewczyn,
jednak nie wywiązały się z powierzonego im zadania.
Wysłaliśmy jedynie zespołowe zgłoszenie.

Gratulujemy również wyróżnionym w konkursie
indywidualnym. Na najwyższym stopniu podium
znalazła się redakcja Szkolne Fakty po Raz Czwarty,
2. miejsce zajął również redaktor tej redakcji,
natomiast na najniższym szczeblu "stanęła"
dziewczyna z redakcji Niecodziennik Szkolny. Choć
nasza redakcja nie wysłała zgłoszeń do tej części
wyzwania, to jesteśmy zadowoleni, że udało się nam
zdobyć pierwsze miejsce w zespołowym konkursie.
Maks

JAK PORADZILIŚMY SOBIE
Jak wcześniej wspomniałem, nasza redakcje wzięła
udział tylko w zadaniu zespołowym. Przygotowaliśmy
film, w którym przybliżyliśmy, czym są "Fake News",
jak rozróżniać je od prawdziwych informacji oraz
przeprowadziliśmy wywiad z uczniami, którzy
wcześniej brali udział w ankiecie na temat
"Fałszywych informacji". Prac, jakie zostały podesłane
do JuniorMedia, było zapewne mnóstwo, ale w końcu
jury musiało wyłonić zwycięzców. Okazało się, że
nasz projekt został oceniony jako najlepszy reportaż
interaktywny i nasza redakcja zajęła 1. miejsce. Na
drugim miejscu znalazła się redakcja Gim Press, a na
ostatnim miejscu na podium Zlepek.
Gratulujemy innym redakcjom i życzymy sukcesów!
Kacper
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NADESZŁA WIOSNA
WIOSNA WIOSNA WIOSNA
słoneczko, ciepełko, ciuszki z krótkim rękawkiem,
sprzątanie, kolory, kwiaty, rany, skaleczenia,
obudzone zwierzątka ze snu, roślinki wychodzące z
ziemi, zielona trawa, krokusy, pierwiosnki, rowery,
hulajnogi, deskorolki i rolki, motylki, bociany, owady

Wszyscy wiedzą, że pierwszy dzień wiosny
zaczyna się w dniu równonocy wiosennej.

O DACIE POCZĄTKU WIOSNY

Najczęściej przypada więc w dniu 21 marca. W XX
wieku, w strefie czasowej Polski, rozpoczynała się
zwykle w tym dniu. Ale im bliżej było nowego wieku,
coraz częściej jej pierwszy dzień przypadał na 20
marca. W 2011 roku rozpoczęła się 21 marca o
godz.inie 00:21.
Potem, czyli od 2012 roku zmieniła się data na 20
marca. I tak będzie aż do 2043 roku.
Oczywiście mówimy o astronomicznej wiośnie.
Kalendarzowa natomiast to dzień 21 marca.
Jest jeszcze klimatyczna. O co tu chodzi? O
temperaturę. Ta wiosna rozpoczyna się, kiedy średnia
dobowa temperatura waha się między 5 a 15 stopni
Celsjusza.
Zuzia i Emilka

naprawdę wiosna

foto. sam

już wiosna

foto.sam

Z czym kojarzy ci się wiosna?
Dzieci wiosną wychodzą na dwór. Często
słychać:Aua boli" albo "Mamo boli!".
Zuzia
Z koleżankami i kolegami, rowerem, lodami,
spacerami.
Iga
Z Wielkanocą i przyrodą.
Emilia
Z rozkwitającymi kwiatami, zielonymi gałązkami,
zwierzętami, które budzą się ze snu.
Maja

Jakie są twoje wiosenne marzenia?
Chciałbym pomóc dziadkowi w ogródku, bo jak na
razie mówi, że pogoda jest niefajna.
Szymon
Pojechać na rowerze do babci i wreszcie wyjść na
plac zabaw.
Ania
Żeby tata pomógł mi wybrać rower i go kupił.
Kacper
Żeby całe boisko szkolne było w kwiatach.
Patrycja
Chciałbym mieć psa i wychodzić z nim na spacery.
Oliwier
Te pytania zadaliśmy uczniom klas IV.
Azjatka
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KOBIETY O MĘŻCZYZNACH
W poprzednim, 43 numerze gazetki, zadaliśmy kilka pytań dotyczących kobiet nauczycielom mężczyznom. W tym numerze rozmawiamy z nauczycielkami, nie tylko o
panach.
Zadaliśmy te same pytania kilku paniom.

OD ZAROSTU DO UPOMINKÓW

Gdyby Pani była mężczyzną...
Pani Ilona:To niemożliwe. Nie mogę sobie tego
wyobrazić. Zarost, twarz bez makijażu - to nie dla
mnie.
Jak wyglądałby świat bez mężczyzn?
Świat bez mężczyzn byłby smutny. Kobiety nie
otrzymywałyby pięknych prezentów. Nikt pięknie
nie uśmiechałby się do nich. A w życiu
codziennym nie byłoby pomocnej dłoni,
otwartych szeroko drzwi, wymienionych opon w
samochodzie... I najważniejsza sprawa - nie
byłoby tak wielu sportowców i zabawnych
kibiców.
Co Pani sądzi o Dniu Kobiet?
Bardzo lubię wszystkie święta. Są one okazją do
spotkań, obdarowywania innych, ale również
otrzymywania upominków.

POTRZEBNA RÓWNOWAGA

Gdyby była Pani mężczyzną...
Pani Anna: Gdybym była mężczyzną, nosiłabym
brodę i jeździłabym chooperem. Muzyki
słuchałabym tej samej, ale pewnie grałabym na
gitarze basowej w jakimś zespole. Zostałabym
chirurgiem, ortopedą albo żołnierzem
zawodowym.
Jak wyglądałby świat bez mężczyzn?
Według mnie świat bez mężczyzn został trafnie
opisany w jednym z polskich filmów lat 80 -tych.
Gdyby natura uważała, że świat taki byłby lepszy,
to ewolucja by ich wyeliminowała. Jest jednak
inaczej, a w przyrodzie równowaga jest potrzebna.

W tym dniu można spotkać się ze znajomymi,
porozmawiać. Dlatego też Dzień Kobiet,
podobnie jak Walentynki, Dzień Chłopca, to takie
śmieszne święta, ale sympatyczne.
Z Panią Iloną Z. - nauczycielem matematyki,
rozmawiał Jakub

Co Pani sądzi o Dniu Kobiet?
Dzień kobiet to przestarzałe święto, z czasów
kiedy kobiety pełniły inne role i funkcje społeczne
niż dzisiaj. Ich głównym zajęciem było dbanie o
ognisko domowe i wychowanie dzieci. Obecnie
świętuje się wszystko, zatem nie widzę nic złego
w świętowaniu dnia kobiet. Każda okazja, aby się
uśmiechnąć i być dla siebie miłym jest dobra.
Z Panią Anną J. - nauczycielem języka
angielskiego rozmawiał Sebastian
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POZNAJMY VII A
Uczniowie z 7 a to książkowi indywidualiści, ale również intelektualiści.
Mają ulubione przedmioty i nauczycieli, bardzo zróżnicowane
dziesięciocentymetrową skalę stóp oraz dziwne zdania o swojej klasie.

hobby,

W DOMOWYM ZACISZU

Pozaszkolne życie uczniów VII a jest bardzo
zróżnicowane, ale nie we wszystkich aspektach.
Połowa klasy wyrzuca śmieci i sprząta pokój, nie tylko
swój. Kilka osób odkurza, robi małe zakupy.
Obowiązkowym zajęciem jest też niewyjadanie
wszystkiego z lodówki. Właściciele psów zajmują się
również swym pupilkiem, spacerując z nim każdego
dnia, może kilka razy. Oczywiście karmienie
zwierzęcia też należy do codziennych zajęć. Na temat
opieki nad chomikami i kotami, których są dwie pary,
nie opowiedzieli się. Oprócz obowiązków domowych,
mają
ulubione
zajęcia.
Wymienili
ich
aż
dziewiętnaście. Powtórzyły się tylko: spanie, leżenie,
oglądanie filmów, rysowanie i przytulanie z psem.
Sebastian
siódma a

RAZEM I OSOBNO

Gdyby mieli połączyć się w grupy
hobbystów, utworzyliby tylko trzy
pięcioosobowe. Łączy ich: sport,
gry i rysowanie. Dwuosobowe były
też trzy: piłka, muzyka i jazda (nie
wiadomo na czym).
Ale aż dziesięć osób ma piwne
oczy, więc mogliby stworzyć dobry
team. Drugi byłby z niebieskim
wzrokiem i liczyłby pięć osób.
Jeden natomiast ma gałki w trzech
kolorach i nie ma w nich odcienia
brązu.
Buciki też noszą bardzo różne, od
35 do 45. Najwięcej kupuje numer
40. Niektórzy nawet mają trzy
rozmiary. Kilkoro podało dwa.
Dobrze, że obok siebie. Może to
zależy od pory roku?
Kuba

foto. wita

NA BEZLUDNEJ WYSPIE
Gdyby ich wywieźć na bezludna wyspę, na którą mogliby zabrać tylko
trzy rzeczy, mieliby: telefon, nóż i jedzenie. Oczywiście po wielkiej
awanturze, bo pomysłów podali kilkanaście. Ciekawe, gdzie podłączyliby
telefon? Spożywaliby pizzę, pierogi i spaghetti. Jeśli kucharz chciałby się
kogoś pozbyć, podałby wątróbkę. Zwierzątkiem pomagającym przetrwać
byłby pies. Przywódcą Julia wspierana przez Dominikę, Zuzię i Szymona.
Na dorosłych opiekunów wybrali matematyczkę i historyczkę, bo
wychowawca musiałby jechać z racji swej funkcji. Musieli też podjąć
decyzję dotyczącą nauki. Nie wszyscy byliby zachwyceni, ale wygrała
historia, po niej biologia i plastyka.
Rozwijając swe zainteresowania,
gadaliby po angielsku, robili
doświadczenia
chemiczne
i
rysowali. Mundurki musiałyby być
czarne, bo aż 15 osób lubi ten
kolor. No, może z niebieskimi
dodatkami, ale niekoniecznie.
Kuba i Sebastian
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SUKCESY
W OGÓLNOPOLSKICH PROJEKTACH
Redaktorzy naszej gazetki są bardzo aktywni. Jak coś robią, to na dużą skalę. Znów
zaistnieli w ogólnopolskich projektach. Tym razem Maja, Matylda, Kacper i Michał
wykazali się nie tylko wiedzą, ale również zaangażowaniem. I opłaciło się, bo Centrum
Edukacji Obywatelskiej ich doceniło.

CENTRUM EDUKACJI
OBYWATELSKIEJ
i SP 13

NAGRODA OD CEO

O tym, że Maja Biskupska i
Matylda Maciejewska z kl. VIII a
brały
udział
w
projekcie
HISTORIONAUCI
realizowanym
przez
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej we współpracy z
HISTORIA: POSZUKAJ, pisaliśmy
w 38. numerze. Projekt składał się
z pięciu etapów. Ostatni to
napisanie artykułu o wybranym
obiekcie
muzealnym
i
opowiedzenie związanej z nim
historii. W projekcie brało udział 86
szkół z całej Polski. Komisja CEO
po dwóch etapach ocen wybrała
14
tekstów,
które
zostały
opublikowane
na
portalu
HISTORIA: POSZUKAJ. Na I
miejscu jest artykuł uczennic
naszej szkoły „Historia we fraku
zamknięta”.

foto. Wiktoria
Maja i Matylda dostały nagrody
rzeczowe
(koszulki,
książki,
plakietki)
oraz
dyplomy,
a
nauczyciele: Anna Samsonowicz i
Barbara Żółkiewicz podziękowania.
Wiktoria

Uczniowie naszej szkoły brali
udział w ogólnopolskim programie
edukacyjnym CEO „Młodzi w Akcji
– Wiwat niepodległość”

DYPLOMY OD CEO

Byliśmy jedną z ponad 200 grup
projektowych z całej Polski.
Wszyscy uczniowie, zaangażowani
w podjęte działania, otrzymali
dyplomy,
a
nauczyciele
–
opiekunowie: Anna Samsonowicz i
Barbara
Żółkiewicz,
podziękowania.

Efektem końcowym projektu była
prezentacja multimedialna oraz
sprawozdanie, które przygotowali:
Kacper Szkop i Michał Kurtyka.

