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Jak pracujemy w naszej redakcji?

Za kulisami “Expressu Społeczniaka”
Proces powstawania naszych artykułów

Jeśli czytasz
artykuły w
“Expressie
Społeczniaka”, 
to zapewne 
wiesz, że 
artykuły w tej
gazetce są
tworzone przez
uczniów naszej
szkoły (choć
oczywiście
zdarzają się takie
napisane przez
absolwentów, a
nawet
nauczycieli). 

Ale czy masz
pojęcie, jak
wygląda praca w
naszej redakcji? 

W tym artykule
“Express
Społeczniaka”
przedstawia to, co
dzieje się za
Waszymi 
plecami, dzięki
czemu Wy
możecie czytać
nasze teksty.

Spotkania
redakcji

Większość
redaktorów pisze
swoje artykuły na
spotkaniach
gazetki szkolnej. 
Odbywają się one
w środy o godzinie
15:00 (po 7 lekcji),
a miejscem
spotkania jest sala
nr 8 (sala
informatyczna).
Zajęcia prowadzi

p. mgr Justyna
Zaryczańska,
będąca
jednocześnie
redaktorką
naczelną. Na tych
zajęciach pisze
się, a potem od
razu sprawdza i
wysyła artykuły,
wybierając
następnie zdjęcia
ze strony Pixabay
albo własne. 
W ten sposób
unikamy łamania
praw autorskich.

Pisanie zdalnie

Artykuły można
także pisać
zdalnie i może to
zrobić każdy z
Was! Używaliśmy
tej metody
podczas nauki
zdalnej, ale część
artykułów nadal
jest tak
produkowana. Na
początku należy
ten artykuł
napisać. 
(cd. na str. 2.)

W tym
numerze:

Wybierzcie się
na grzyby!

Czy warto mieć
antywirusa?

Słodkie środy
wracają!

Życie
czwartoklasisty...

Kolejny
sposób na
przerwy!Pixabay
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Społeczniaka
Potem jednak należy go przekazać
p. redaktorce naczelnej. Jest nią p.
mgr. Justyna Zaryczańska.
Niestety, jej e-mail nie może zostać
tutaj napisany, gdyż treść gazetki
jest wysyłana na stronę naszej
gazetki, a chcemy uniknąć spamu
u p. Justyny. Dlatego należy
podejść do Pani i spytać ją o
adres, ale możliwe jest także
skontaktowanie się przez dziennik
szkolny i tam wysłanie treści w
wiadomości.

Atmosfera na spotkaniach

Na spotkaniach panuje luźna
atmosfera, nie obowiązuje tutaj
taka dyscyplina jak na zajęciach
obowiązkowych, ale oczywiście
zasad szkolnych należy
przestrzegać. Nikt nam nie każe
pisać konkretnego tematu, ale w
przypadku braku pomysłu p.
Justyna jest gotowa coś wymyślić.
Po przeprowadzeniu miniankiety 

Każdy ma swoją gazetkę ;)

wśród redaktorów wyszło, że
spotkania są cenione za możliwość
spokojnego pisania artykułów w
dogodnej i luźnej atmosferze.
Zdecydowanie zgadzam się z tym
zdaniem.

Co poza gazetką?

Na zajęciach można również robić
animowane prezentacje, quizy,
tzw. escape roomy i wiele więcej, a
to wszystko za pomocą platformy
Genially. Praca z nią jest
porównywalna do pracy z
PowerPointem, ale Genially jest o
wiele bardziej funkcjonalne i
oferuje znacznie więcej funkcji. Co
można z takimi projektami potem
zrobić? Można je zachować tylko
dla siebie, ale także można ich
użyć na lekcjach szkolnych, a
nawet wysłać w sieć, by każdy
mógł ich użyć. Do wyboru, do
koloru. Warto jednak zaznaczyć,
że do tej platformy są różne plany

i aby uzyskać dostęp do niektórych
funkcji (np. szablonów premium,
dodawania muzyki, tworzenia
folderów itp.) należy zapłacić.
Można się jednak obyć bez tych
wyższych planów.

By gazetka była lepsza...

“Express Społeczniaka” śmiało
zaprasza nowych redaktorów do
wkroczenia na naszą ścieżkę.
Przypominając - można przyjść na
spotkanie (co środy, godzina
15.00, sala 8) lub napisać artykuł
zdalnie i wysłać pani Justynie
Zaryczańskiej. Każdego nowego
redaktora miło przyjmiemy i
będziemy wdzięczni za chęć
rozwijania naszej prasy.
Serdecznie zapraszamy!

Krzysztof Kurzydło

Pixabay
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Społeczniaka
To, co lubimy!

Przerwy

:)

Co można robić
na przerwach?
Można
rozmawiać z
przyjaciółmi
albo grać w
różne gry. Na
przykład:
"Mafia" albo
"Kuleczka". Ci
którzy nie
wiedzą,
"Kuleczka" to
gra, w której
gracze stają w
kółku  i rzucają
do siebie piłką i
ta osoba, która
nie złapie piłki,
odpada. Jeśli

osoba rzucająca
rzuci kulkę
powyżej głowy
lub poniżej pasa
osoby, do której
rzuca, to ona
odpada. Nie
można też
rzucać mocno
piłką, bo jak ona
kogoś trafi, to
może to boleć.
Grę tą
wymyśliła klasa
5a i teraz gra w
nią na każdej
przerwie. Co
jeszcze można
robić na
przerwie?

Można też
rysować,
tańczyć lub
robić różne
figurki z
plasteliny. A co
z długością
przerw? Według
nas mogłyby
być o kilka
minut dłuższe.
A wy co o tym
sądzicie?

Weronika
Starzec, Lena
Kukla 

Życie 
czwartoklasistów

Od trzech
miesięcy
chodzimy do
czwartej klasy.
Czasami jest
łatwo, a
czasami bywa
trudno.
Doszły nam
nowe
przedmioty, np.:

technika,
przyroda,
muzyka,
plastyka,
historia, wdż i
gazetka
szkolna.
Według nas
teraz jest lepiej
niż w klasach 1-
3, ponieważ jest

mniej pisania
oraz nikt nas
tak nie
kontroluje na
przerwach.

Olga Sawicka i
Julia MaciejskaCzy warto mieć

antywirusa?

W czwartej klasie :)

Antywirus
zainstalowany w
komputerze to
bardzo
potrzebna
rzecz. Niektórzy
mówią, że
uważają w
Internecie i że
go wcale nie
potrzebują.

Jednak prawda
jest taka, że
każdy plik, 
który
pobierzemy z
sieci, może
mieć albo być
wirusem. Czyli
nasza dobra
rada jest taka -
zawsze

powinniśmy
mieć
włączonego
antywirusa.

Filip Młynarczyk
i Mikołaj
Wojdyła

Wato!

Pixabay

PixabayPixabay
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Społeczniaka
Sezon na grzyby 

CZAS ZACZĄĆ!

STOPKA REDAKCYJNA
Numer zredagowali: Weronika Starzec, Lena Kukla, Julia Maciejska, Olga Sawicka, Krzysztof Kurzydło, Filip
Młynarczyk, Mikołaj Wojdyła, Bruno Stąporek
Zdjęcia: Pixabay
Redaktor naczelna: Justyna Zaryczańska

Pomagamy!

Szlachetna Paczka
powraca!

W tym roku, po rocznej
przerwie, wracamy do

organizacji wspaniałej, znanej
akcji Szlachetna Paczka!

Z tej okazji już od tej środy
organizujemy słodkie środy, za
którymi na pewno tęskniliście

:)

Jeśli chcecie włączyć się w
przygotowania, zapytajcie
swojego wychowawcy - na
pewno powie Wam, jak to

zrobić.

Słodkie środy ruszają, 
a już za tydzień dowiemy się,

jakiej rodzinie pomagamy.
Wtedy ogłosimy Wam, co
dokładnie zbieramy w tym

roku.

Pomagajmy, 
bo dobro wraca!

Spędzanie czasu w lesie to bardzo przyjemne zajęcie. Można
spacerować, ganiać, lub... zbierać grzyby. Jest to relaksująca czynność,
szczególnie gdy robisz to z bliskimi lub kolegami. Pewnie spotkałeś się z
stwierdzeniami typu: "Emocje jak na grzybach" , ale widziałeś kiedyś, jak
ktoś się cieszy, gdy znajduje grzyba? Szczególnie po deszczu grzyby są
wyjątkowo dorodne i częste. Uwaga - nie polecam chodzenia w weekend
i piątek, gdyż wtedy jest najwięcej osób. 

Teraz kilka porad:
1. Szukaj grzybów pod drzewami i w mchu.
2. Gdy znajdziesz grzyba, nie idź sobie od razu - poszukaj, często
występują w tak zwanych "rodzinach".
3. Nie chodź za kimś.
4. Zawsze patrz, czy nie są trujące (jeśli mają blaszki, są trujące, a jeśli
gąbki - jadalne).
5. Gdy masz "swoją" polankę albo miejsce, za każdym razem, gdy jesteś
na grzybach, zaglądaj tam (dzięki tej taktyce możesz w ciągu 15 min.
znaleźć 20 grzybów).

Bruno Stąporek

Na grzyby!
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Pixabay


	W tym numerze:
	Wybierzcie się na grzyby!
	Czy warto mieć antywirusa?
	Słodkie środy wracają!
	Życie czwartoklasisty...
	Kolejny sposób na przerwy!

	Za kulisami “Expressu Społeczniaka”
	Proces powstawania naszych artykułów
	Spotkania redakcji

	To, co lubimy!

	Przerwy
	Życie
	czwartoklasistów
	Czy warto mieć antywirusa?
	Sezon na grzyby

	CZAS ZACZĄĆ!
	Szlachetna Paczka powraca!


