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NAUCZANIE HYBRYDOWE
lekcja 3
Na spotkaniu redakcji, też hybrydowym, zrobiliśmy sobie kilka fotek i wymyślaliśmy
wesołe komentarze do tych zdjęć. W poprzednim numerze były dwie lekcje.
Teraz czas na trzecią i ostatnią, bo wracamy wszyscy do szkoły.

HYBRYDOWE NAUCZANIA - FANTAZJE REDAKTORÓW

DZIEŃ PIERWSZY
Jesteśmy w klasie. Siedzimy w ławkach. Nastroje
nam się zmieniają. Pierwsze lekcje to męczarnia.
Organizm nieprzyzwyczajony. Mamy dosyć.
Ratunku! Kto nas wyniesie z tej szkoły.
Kacper
Przerwy są krótsze niż w domu. Siedzieć trzeba
grzecznie, na twardych krzesłach.
Maciek
Niestety, od momentu powrotu smutek i zmęczenie
to główne przeżycia. A tak tęskniliśmy za szkołą.
Co się dzieje?
Klara
Tylko pomyśleć że znowu musimy siedzieć w tych
ławkach. W domu można było skorzystać z
kanapy, balkonu. Tu jest niewygodnie!
Filip
Siedzę i myślę, ile jeszcze godzin? Czas się dłuży.
Myślałam, że będzie wesoło i bezstresowo. Myliłam
się.
Zuzia M.

DZIEŃ DRUGI
Radość! Jest OK. Wreszcie normalne lekcje. Brak
kontroli rodziców. Super! Chcemy tu zostać.
Kacper
Oto zalety powrotu do szkoły. Gdy czegoś nie
wiemy, możemy zapytać koleżanki lub kolegi. Nie
trzeba udawać, że mikrofon padł.
Filip
Fajnie jest. Nauczyciele prawie nie pytają.
Wreszcie ćwiczymy na wf, chociaż ciężko wrócić
do tych normalnych lekcji.
Szymon
Znowu trochę boję się matmy i nie tylko ja, ale i tak
jest lepiej niż na zdalnych. Wreszcie widzę
koleżanki i nauczycieli
Oliwia
Na polskim jak zawsze wesoło i bez stresu, chociaż
odpowiadamy, ale tylko ci, którzy chcą.
Zuzia M.
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs
2021 rok został ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej ROKIEM STANISŁAWA LEMA.
Redakcja WagnerPress II ogłosiła więc

IV EDYCJĘ SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
KILKA SŁÓW O KONKURSIE
Chętni uczniowie mieli napisać opowiadanie science-ﬁction, którego
akcja powinna się rozgrywać w Będzinie. Oczywiście w przyszłości.
Dodatkowo trzeba było włączyć do opowiadania chociaż jeden neologizm
S. Lema.
Okazało się, że nie było to takie łatwe. Dlaczego? Bo uczniowie w
podstawówce rzadko interesują się literaturą science-ﬁction. Filmy –
owszem, gry też, ale książki... Tak więc w porównaniu z dużą ilością
opowiadań o zwierzątkach, tym razem komisja nie miała wiele pracy.

Wyboru dokonała komisja
w składzie:
p. Angela Saborin
p. Ewa Słania – Kawiorowska
p. Agata Opiatowska
p. Ewa Widlarz

Opowiadań na konkurs wpłynęło 14. Niestety, część od razu została
odrzucona, gdyż autorzy pomylili fantastykę naukową z fantasy i zamiast
robotów bohaterami były krasnale, wróżki i smoki.
Czyżby nie czytali naszych gazetek, w których nie tylko przybliżyliśmy
postać Lema, ale podaliśmy przykłady jego neologizmów i garść wiedzy
na temat literatury science- fiction.
Reasumując, komisja wybrała laureatów, którym gratulujemy oczywiście.
W kolejnych numerach gazetki będziemy publikować ich opowiadania.
W tym numerze: I miejsce
Marek

LAUREACI
IV EDYCJI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO

„KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE”
I miejsce – Mateusz Jęczmyk z klasy 6 f
II miejsce – Jakub Szypuła z klasy 6 d
III miejsce – Marek Boryń z klasy 7 c

Wśród laureatów jest dwóch
naszych redaktorów: Jakub i
Marek, z których jesteśmy
bardzo dumni.

Wyróżnienie:

Miłosz Andrzejewski z klasy 6 d
Bruno Czaja z klasy 6 f

Ciekawe, dlaczego nie ma ani
jednej
dziewczyny
wśród
zwycięzców?
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs
Mateusz Jęczmyk z klasy 6 f - I miejsce w konkursie literackim
"Kosmiczna przygoda z Będzinem w tle",
którego organizatorem była nasza redakcja
ELEKTRYCERZE CONTRA GLUTEN
To był zwykły dzień, dzień jak co dzień.
Siedziałem nad lekcjami, KIEDY NAGLE CYBER-OSIOŁY ZACZĘŁY SPADAĆ Z NIEBA! A na nich siedzieli
rycerze – ELEKTRORYCERZE z elktrycznymi piu-piu-waczami. Wybuchła panika. Ludzie zaczęli wybiegać z
domów, nie wiedząc, co robić. Zamarłem ze strachu. Nagle nad nami pojawił się OGROMNY cień. TO BYŁO
UFO! Przetarłem oczy ze zdumienia! Nie wiem, jak to się stało, że istnieją, ale mniejsza z tym. Byliśmy w
ogromnym zagrożeniu!

grafika:

Mateusz
Jęczmyk

Gdzieś w oddali słychać było
komunikat Prezydenta Będzina:
„Proszę
zachować
spokój
i
schować
się
do
podziemi
będzińskich albo do piwnic”.
Wybiegłem z domu z niewielkim
prowiantem i nadzieją, że uda mi
się ukryć. Nic z tego nie wyszło.
Wszystkich nas złapali i uwięzili na
zamku. Jak się okazało, ich celem
był uran. Oszołomieni ciągle
słyszeliśmy od nich: Ymilezrtsaz
saw obla naru ćawad. Nic z tego
nie rozumiałem. Nad nami ciągle
krążyło UFO, a roboty tańczyły
dziwny taniec-cyberkę.

W moim mózgu tysiące zwoi tworzyło plan ucieczki i wybawienia nas od najeźdźcy. Przypomniałem sobie, że
oglądałem kiedyś film o kosmitach, którzy boją się glutenu. BINGO! To było to.
Tylko, gdzie ja teraz znajdę gluten? Uświadomiłem sobie, że w plecaku z prowiantem miałem wodę i chleb,
czyli H2O + gluten, co powinno ich unicestwić. Tylko miałem tego za mało. Przez smartwatcha nadałem
krótkiego smsa pod numer 112: „HELP! Kosmici w Będzinie. Potrzebne: woda i gluten”. Czekałem na info.
Nagle nad nami, nie wiadomo skąd, pojawiły się setki helikopterów, a siedzący w nich ludzie obrzucali roboty i
elektrycznych chlebem i oblewali ich wodą. Zaczęło skwierczeć, śmierdzieć spalenizną, a oprawcy w popłochu
uciekali do spodka. Byliśmy zbawieni.
W nagrodę za zasługi dla miasta, na pamiątkę tych dziwnych wydarzeń dostałem ... robosioła - bardzo go lubię.

Mateusz Jęczmyk, kl. 6 f
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs
Jakub Szypuła z klasy 6 d - II miejsce w konkursie literackim
"Kosmiczna przygoda z Będzinem w tle",
którego organizatorem była nasza redakcja

Mat obudził się. Kiedy jeszcze leżał, przyjechał Robit z jego cybernardynem Bitcoinem i powiedział:
- Oto pańska bateria.
I Robit położył na tacy baterię.
- Dziękuję – odpowiedział Mat i podpiął baterię do swojego portu USB.
Bitcoin łasił mu się w nogach. Mat wyjrzał przez okno i zobaczył Zamek Będziński, który miał ponad 2000 lat. W
tej chwili strzelił w zamek wielki, czerwony laser. Mat zobaczył ogromny spodek.
- Co to za statek? Przecież nie zamawiałem tak dużej wysyłki – powiedział zaskoczony.
- Według mnie to jakiś wrogo nastawiony statek Panie – odpowiedział mu Robit.
Buch!!! – nagle wystrzelił laser w kierunku Mata.
- Aaaa!!! – krzyknął Mat i uciekł do swojego tunelu kryjącego się w ścianie.

Wybiegł na zewnątrz i zobaczył, jak całe miasto płonie! Ogromny spodek
siał zniszczenie. Mat zorientował się, że statek zniszczył już szkołę, która
miała 1400 lat oraz kościół i wiele innych budowli miejskich. Potem
krzyknął w kierunku spodka:
- Czego chcecie?
Ale nie było żadnej reakcji, więc krzyknął:
- 01001010101000111010101110101011101 – co miało oznaczać to
samo.
I wtedy na spodku wyświetlił się napis:
01010111010101011010101011101 – który miał oznaczać: „Poddajcie
się albo każdy robot i człowiek zniknie z powierzchni tego miasta”.

Od razu wybuchł bunt! W jednej chwili z wszystkich robotów wysunęły się działa laserowe, a było ich wiele,
ponad 40 000. Wtedy Mat krzyknął:
– Strzelać!
Naraz wybuchł ogłuszający huk czterdziestu tysięcy laserowych dział.
Bum!!! – zabrzmiało, a statek kosmiczny rozpadł się na milion kawałków, jak świąteczne fajerwerki.
Nagle pojawiły się wszystkie zniszczone wcześniej budowle, nawet Zamek Będziński! Teraz już każdy wiedział,
że ich miastu nic nie grozi.

Jakub Szypuła, 6 d

Dziennik Zachodni | Numer 143 05/2021 | Strona 6

WagnerPress II

www.dziennikzachodni.pl

www.juniormedia.pl

REDAKCJA NA PODIUM
WAGNERPRESS II

II W POLSCE
W
rankingu
#juniorlab,
najaktywniejszych redakcji w
tym roku szkolnym (do
kwietnia), jesteśmy na II
miejscu wśród 133 redakcji.
Punkty w tym roku dostajemy
tylko
za
opublikowanie
kolejnych numerów. Nie było
żadnych zadań zespołowych
ani indywidualnych. Szkoda,
ale trudno. Pandemia i zdalne
pokrzyżowały wszystko.
W tej zacnej czołówce
utrzymujemy się do początku
roku szkolnego, czyli od
października. Jesteśmy z
siebie
dumni
i
bardzo
dziękujemy
naszej
opiekunce, pani Ani. Wcale
nas nie zmusza do pisania
artykułów, wręcz przeciwnie,
cieszy się, że tak dużo
piszemy.
Potem
siedzi,
sprawdza, prosi męża o
korektę i tak cały rok.
Mamy też swój gazetkowy
ranking, czyli wierszówkę, jak w
profesjonalnej gazecie. Co
miesiąc wiemy, ile kto napisał,
ile dostał punktów i na którym
miejscu jest w redakcji.
Mamy też wielu czytelników,
co świadczy o nas, bo jak
ktoś czyta, to znaczy, że
teksty są interesujące.
O popularności naszej gazetki
świadczy też fakt, że w tym
roku szkolnym dołączyło do
nas czworo redaktorów, w tym
trzy dziewczyny w czasie
nauczania zdalnego.
Martyna

