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SUKCES REDAKCJI
Dnia
22
czerwca
zostały
ogłoszone na platformie Junior
Media
wyniki
rankingu
#juniorlab
najlepszych
szkolnych redakcji.

WAGNERPRESS II
NA PODIUM
Jesteśmy na II miejscu wśród
136 gazetek.
Opublikowaliśmy
WagnerPress II.

52

numery

Nasza gazetka jest jedyną
nagrodzoną
z
Będzina
i
województwa śląskiego.

Stanęliśmy na podium dzięki wytrwałej
pracy kilkunastu redaktorów, którzy przez
cały rok szkolny umieszczali na łamach
gazetki swoje artykuły. Robiliśmy grafiki.
A nad wszystkim
opiekunka - pani Ania.

czuwała

nasza

Więcej o nas - w pierwszym wrześniowym
numerze.
Redakcja
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REDAKTORZY
Oto silny team, który nawet w czasie zdalnego nauczania był w stanie zasypać skrzynkę
pocztową naszej opiekunki, pani Ani, wieloma artykułami na różnorodne tematy.
Gdy nasi koledzy są na wagarach w ostatnich dniach szkoły, my ciężko pracujemy i
wylewamy siódme poty na pisaniu ostatniego, w tym roku szkolnym, numeru naszej
szkolnej gazetki.

Na fotkach: Filip, Kacper, Karolina, Natalia, Maciek, Zuzia, Jakub,
Szymon, Martyna, Marta, Mareczek, Marysia, Klara, Maja, Patrycja
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ŻEGNAMY 8 KLASY
Życzymy ósmoklasistom, by w średniej szkole było im tak świetnie jak w
podstawówce.
Natalia i Karolina tuż przed końcem roku zadały uczniom klas 8 kilka pytań.
A oto one:

Martyna

Marysia
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KOSMICZNA PRZYGODA Z BĘDZINEM W TLE
konkurs
Bruno Czaja z klasy 6 f - wyróżnienie w konkursie literackim
"Kosmiczna przygoda z Będzinem w tle",
którego organizatorem była nasza redakcja

ERG NA TROPIE SKARBU KAZ-I-MIR v3.0 BiG’a
Elektrycerz Erg Samowzbudnik na swoim robosiole podjechał właśnie pod Wieżę.
Rozglądając się dookoła przez swoje teleślepia, niczego podejrzanego jednak nie zauważył.
Ani w infra-rocie ani w ultra-violecie.
Westchnął cicho, ze złości mrucząc pod nosem zawołanie bojowe Selektrytów:
- Po co mi było tutaj przylatywać?
Lyrianie, którzy zlecili mu zbadanie tej planety powiedzieli:
„W koordynatach 50°19′38″N19°07′45″E znajduje się nieznany obiekt starożytnej Cywilizacji. Zdobądź go dla
nas!”
Erg miał dostać się do centralnego pomieszczenia i odnaleźć artefakt. I tyle. Nawet nie wiedział, jak ten
przedmiot wygląda.

Erg jak i inne roboty typu Arktan, pochodzące z tej samej fabryki, człapiąc
na swych koślawych łapach wokół zamku, próbował zlokalizować wejście
do podziemi.
„Tak… Wylądowałem na Planecie Skalistej lokalnego Układu
Planetarnego. Trzeciej, licząc od Gwiazdy centralnej. Znalazłem się przy
ruinach budowli” – notował do podręcznego mnemonika.
Samowzbudnik już wcześniej na tej planecie wykonał kilka misji – na
przykład wyciągał swoimi maszynograbiami pręty uranowe rozrzucone
po eksplozji elektrowerków w Czarnym Bylu i Fu Szimie, które następnie
wykorzystał do udoskonalenia konstrukcji własnego ciała.

To zadanie wydawało się mu łatwe, tak jak wrzucenie na jeden tytanowy ząb kondensatorka ceramicznego.
Niepokój jednak wzbudzała w Ergu pozorna łatwość zadania. Władca Zamku, Król Kaz-I-mir v 3.0 BiG (jak
doczytał w Bibliotece Assimova) był niesamowitym wynalazcą. Wymienił kiedyś z nudów całe swoje królestwo z
drewnianego na murowane, poznał mowę Sepulek i nawet oswoił jedną z nich, trzymając ją potem w złotej
klatce.
Ten przedmiot musiał więc być dla Lyrian bardzo ważny, a sam Kaz-I-mir z pewnością zastawił wiele pułapek
dla różnych kosmicznych łowców.
„Dobra! Nie ma na co czekać! Misja jest do wykonania! Raz się stało na taśmie montażowej!” Rzucił Elektrycerz
i zatopił swoje rtęciowe marglownice w czeluść podziemi budowli Starożytnego Miasta – Be’eN+D_zina…

Bruno Czaja, 6 f
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WAKACJE
Życzymy wszystkim udanych wakacji, super podróży,
żeby czas na wyjeździe płynął jak najwolniej, a pomimo
pandemii wszystkie wyjazdy się udały. :)

Redakcja

