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REDAKCJA PO WAKACJACH
Wróciliśmy po wakacjach prawie w tym samym składzie. I bardzo się cieszymy, bo w
ubiegłym roku szkolnym naprawdę się zgraliśmy, co widać na zdjęciu, które zrobiliśmy w
pierwszych dniach września.
WSPOMNIENIA
Widzieliśmy się co tydzień.
Oczywiście wiele miesięcy na
Teams, dlatego było fajnie, bo
spotkania redakcji to przecież
nie lekcje.
Potem hybrydowo i też było
ciekawie - cześć redaktorów w
domu,
część
w
szkole.
Gadaliśmy nie tylko na temat
gazetek, ale o wszystkim.
Na koniec roku nasza opiekunka
dała nam nagrody za aktywną
pracę. Nie spodziewaliśmy się
ich. To było miłe.
Redaktorzy

JESTEŚMY NA PODIUM
Rok szkolny 2020/2021 zakończyliśmy sukcesem, o którym pisaliśmy w ostatnim numerze przed wakacjami.
Ale powtórzmy: zajęliśmy II miejsce, a konkurencja była duża.
Na Junior Media publikowało się 136 gazetek z całej Polski.

SUKCES
POTWIERDZONY
Wydaliśmy 52 numery .
Jesteśmy jedyną nagrodzoną
redakcją nie tylko z Będzina i
Zagłębia,
ale
również
z
województwa
śląskiego.
Promowaliśmy szkołę i miasto.
Byliśmy organizatorem dwóch
konkursów literackich.
W nagrodę dostaliśmy dyplom,
certyﬁkat, a najbardziej aktywni
dziennikarze nagrody pieniężne
– vouchery do Empiku.
Redakcja
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PIERWSZE DNI W SZKOLE
Na pierwszym spotkaniu redakcji rozmawialiśmy o tym, jak minęły nam pierwsze dni w
szkole. Gadaliśmy kilkanaście minut i nasza opiekunka, pani Ania, zaproponowała, by je
spisać. Przeczytajcie i pomyślcie, czy mieliście podobne odczucia.

Bardzo się cieszę, że zobaczyłam znowu koleżanki i kolegów a także
nauczycieli i nauczycielki, panie woźne, panie ze stołówki, choć nie
chodzę na obiad, panów konserwatorów, choć niczego na razie nie
zniszczyłam, panią pielęgniarkę, którą rzadko można spotkać, dyrekcję w
trzech osobach oraz panie sekretarki, pisarzy wiszących w sali 110, a w
szczególności pana Kochanowskiego, choć szkoda, że nie można
przeprowadzić z nim wywiadu.
Maria

Jestem zadowolona z powodu
powrotu do budynku, w którym
odbywają się zajęcia edukacyjne,
ponieważ mam dosyć mojego
domowego laptopa.
Martyna

Moje pierwsze dni w szkole były
super. Nie mam żadnych zarzutów.
Cieszę się, że wróciliśmy.
Filip

Początki w szkole po przerwie były
w porządku. Co prawda szybko
został zapowiedziany w mojej
klasie sprawdzian z matematyki i
kilka kartkówek, ale po za tym jest
w porządku.
Szymon

Bardzo cieszę się z powrotu do
szkoły, zwłaszcza że na razie nie
mamy zapowiedzianych żadnych
kartkówek ani sprawdzianów.
Wiki

Gdy wróciłem
do
szkoły,
bardzo
się
ucieszyłem.
Dlaczego?
Bo zobaczyłem
moich
znajomych.
Maciek

Chcecie coś
dopisać?
Czekamy...

Na razie ten rok szkolny zaczął się w miarę dobrze.
Było parę bójek, jak to w każdej szkole, ale wszyscy
jeszcze żyjemy. Mam nadzieję, że jeszcze
pochodzimy trochę do szkoły i nie wpadniemy znowu
w świat telefonów i komputerów.
Zuzia Z.

Na ten rok miałem wiele planów. Ten rok miał być
jednym z najlepszych. Dobre oceny i zachowanie.
Gdy spotkałem się z rzeczywistością było całkowicie
inaczej... Lecz nie przekreśla to od razu całego roku
szkolnego. Jeszcze jest wiele czasu i możliwości.
Jestem pewny, że później będzie lepiej.
Kacper
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WITAMY W SZKOLE
Zaczął się nowy rok szkolny. Na razie siedzimy w ławkach i niech tak zostanie do
czerwca. Oczywiście z przerwami na ferie i inne dni wolne od lekcji.
Zapraszamy do czytania naszej gazetki i życzenia Wam składamy.
Redaktorzy

Filip Migocki

Wszystkim uczniom życzymy, by każdy dzień w szkole był radosny
oraz dobrych ocen i wytrwałości.
Nauczycielom życzymy owocnych i pełnych wrażeń lekcji oraz
mało stresu na cały rok szkolny.
Nowym uczniom życzymy fajnych kolegów i koleżanek i jak
najlepszych ocen.
Sobie – redaktorom życzymy dużo weny twórczej i coraz lepszych
pomysłów na kolejne numery naszej szkolnej gazetki.
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1 WRZEŚNIA
Zanim przyszedł wstrętny covid, 1 września wszyscy spotykaliśmy się
na sali gimnastycznej. Drugi rok tak się nie dzieje.
Różne wejścia, rożne godziny...

NOWY ROK SZKOLNY
W pierwszym dniu roku szkolnego, gdy
weszliśmy do klasy, byliśmy trochę
zaskoczeni.
Pani
Dyrektor
swoje
coroczne przemówienie powiedziała nam,
nie na sali gimnastycznej - tylko na
ekranie komputera. Według uczniów nie
było to najlepsze rozpoczęcie roku
szkolnego. Ale cóż, covid wciąż próbuje
nas straszyć.
Kacper Kuna

Każda klasa była osobno. Nie mogliśmy
się spotkać i pogadać z innymi kolegami
i koleżankami. Tylko my i wychowawca.
Czy zanim skończymy tę szkołę, będzie
normalne rozpoczęcie roku szkolnego wspólne, na sali gimnastycznej?
Zuzia Zębala

Ostatni rok jestem w tej szkole i znowu
nie było akademii rozpoczynającej nowy
rok szkolny dla wszystkich. Szczęście
mieli tylko uczniowie klas I. Oczywiście
nie zapomniano o nas. Oglądaliśmy
wszystko na tablicy multimedialnej, ale to
nie to samo co siedzieć z kolegami na sali
gimnastycznej.
Marek Boryń
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PALCEM PO MAPIE
wycieczki
Wracamy po wakacjach do naszego cyklu Palcem po mapie.
W czasie wakacji odwiedziliśmy kilka ciekawych miejsc, nie tylko w Polsce.
Zaczynamy od zagranicznych wojaży redaktorów.

JACHTEM Z CHORWACJI DO WENECJI
W lutym wspólnie z tatą zaplanowaliśmy wyprawę po morzu Adriatyckim. Mieliśmy nadzieję, iż mimo pandemii
wyjazd się uda i popłyniemy z Chorwacji do Wenecji. Rejs miał nam zająć tydzień. Szczęśliwie, mimo
obostrzeń, wszystko się udało. Zapakowaliśmy się do auta i wyruszyliśmy do Chorwacji. Podróż zajęła nam 10
godzin.
Gdy dojechaliśmy do Puli, przywitała nas piękna pogoda. Pula to małe, lecz urokliwe miasteczko w Chorwacji
położone na półwyspie Istria. Jest fajne do zwiedzania. Między innymi znajduje się w tam słynne koloseum.
Podczas gdy my podziwialiśmy widoki, nasz kapitan poszedł odebrać jacht. Rabia, bo tak nazywał się nasz
jacht, była piękna i nowa. Miała same udogodnienia takie: jak silnik do ściągania i wciągania żagla, pojemniki na
liny, gps.
Po długich rozmowach odnośnie obsługi jachtu zaczęliśmy ładować bagaże na pokład.
W końcu nadszedł ten czas, odpaliliśmy silnik i wyruszyliśmy w stronę Wenecji.

Po wypłynięciu z mariny w Puli
zostałem przeszkolony wraz z
innymi z zasadami obowiązującymi
na jachcie. Po tym przejąłem stery
i płynęliśmy tak do następnej
mariny na wyspie
Rovini. Zjedliśmy pyszną pizzę.
Zobaczyliśmy kościółek na
szczycie wzgórza.
Następnego dnia obudziliśmy się i
po utopieniu w morzu mojego
drona ruszyliśmy dalej, czyli do
wyspy Umag – również małej i
pięknej jak Rovini.
Przedostatnia nasza wyspa miała
na imię Kres. Słychać było na niej
beczenie owiec, gdyż są tam ich
pastwiska.
Nazajutrz wypłynęliśmy w drogę
powrotną do Puli, oddaliśmy jacht i
wróciliśmy do domu.
Szymon Pawlik

Szymon

