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Zaczynamy!

W tym numerze:

-Jak dziennikarki gazetki szkolnej Pisak
bawiły się podczas Letniej Szkoły
Dziennikarskiej w Żorach?

-Relacja z wielkiej akcji Narodowego
Czytania w Rzeszowie.

-Jak spędziliśmy wakacje? - czyli
szóstoklasiści opowiadają o swoich
wakacjach.

-Konkurs z nagrodami.
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Pełni energii zaczynamy
nowy rok szkolny!

Drodzy uczniowie!
Redakcja szkolnej gazetki szkolnej PiSAK chciałaby
Was powitać w nowym roku szkolnym i życzyć Wam
samych sukcesów. Chcieliśmy również podziękować
Wam za współpracę w poprzednim roku szkolnym.
Wielu z Was systematycznie kupuje i czyta naszą
gazetkę. Dzięki pieniądzom zebranym z jej sprzedaży
mogliśmy między innymi urządzić kącik czytelniczy w
sali nr 20. Kupiliśmy dwa wygodne worki sako oraz
dwie pufy, z których każdy z Was może korzystać.
Pamiętajcie jednak, aby szanować to, co już nam się
udało stworzyć.

   W kąciku czytelniczym, który stworzyliśmy, możemy
nie tylko odpocząć. W pierwszym tygodniu kl. 6a, 6c i
7b wykonały piękne zakładki do książek. Do czego
nam posłużą? Gdy skończymy wcześniej sprawdzian
czy kartkówkę, możemy usiąść wygodnie i wziąć do
poczytania książkę z naszej klasowej biblioteczki.
Nasi koledzy i koleżanki sami przynieśli książki, które
w domu były im już niepotrzebne oraz napisali ich
recenzję, które Pani zawiesiła na tablicy. 
  Oprócz tego Pani Monika w specjalnych, kolorowych
kopertach przygotowała dla nas zadania dodatkowe,
które możemy zrobić na lekcji lub wziąć do domu. Za
każde wykonane zadanie otrzymujemy lajki lub piątki.
Możemy też poczytać różne ciekawostki. Ten rok
szkolny zapowiada się ciekawie.

Dziennikarze w akcji

  Razem z Olą Adamczuk pojechałyśmy na Letnią
Szkołę Junior Media, która odbyła się od 15 do 21
lipca. Miejscem pobytu był Amerykański Park
Rozrywki Twinpigs w Żorach. Razem z 27 młodymi
dziennikarzami z całej Polski wspaniale spędziłyśmy
ten tydzień wakacji. Poznałam wile ciekawych osób z
którymi chcę utrzymać kontakt. 
  Oprócz licznych atrakcji takich jak: młyn, kina 5D,
młot i wiele innych, uczestniczyłyśmy w warsztatach
dziennikarskich. Pani Julia Karasiewicz, Multimedia
Manager z Polska Press Grupy pokazywała nam
techniki animacji poklatkowej, którą z jej pomocą
tworzyliśmy w grupach. 
  Również odwiedziliśmy Muzeum Ognia w Żorach,
gdzie była ciekawie przedstawiona historia ognia i
miasta. Innego dnia poszliśmy do Paku Wodnego
Aquarion. Bardzo mi się podobało i uważam, że warto
pracować i się starać, żeby pojechać na taką kolonię. 
Autor: Natalia Gaweł, kl. 7b

.

  Dzięki temu, że redakcja naszej gazetki w ubiegłym
roku szkolnym w ogólnopolskim projekcie Junior
Media zajęła 9. miejsce w Polsce, dwie najbardziej
aktywne redaktorki naszego PiSAKa: Ola Adamczuk i
Natalia Gaweł z kl. 7b w nagrodę pojechały na
tygodniową, całkowicie darmową Letnią Szkołę
Dziennikarstwa w Żorach. 
  Mogły tam nie tylko fantastycznie odpocząć, ale
także zdobyć nowe i przydatne każdemu młodemu
dziennikarzowi umiejętności. Dlatego też pełni energii
i nowych pomysłów rozpoczynamy nowy rok szkolny i
zachęcamy Was do czytania naszej gazetki.

M.G.
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Niezapomniane wrażenia

  W tym roku, ja i Natalka uczestniczyłyśmy w obozie
zorganizowanym przez Junior Media, dla najlepszych
redakcji szkolnych. Kolonia odbyła się w lipcu br., 
w miejscowości Żory w województwie śląskim, 
w Amerykańskim Parku Rozrywki TWINPIGS.

  Na obozie wiele się działo… Każdy dzień przynosił
nowe wyzwania i doznania, które na długo pozostaną
w mojej pamięci. Poza tym, poznałam wartościowe,
miłe, pomysłowe i wspaniałe osoby. Pierwszego dnia,
gdy przyjechałam, od zrazu znalazłam przyjaciół, z
którymi utrzymuję kontakt, aż do dzisiaj. Miałam
bardzo dużo zajęć, między innymi: warsztaty
dziennikarskie, na których tworzyliśmy własne
animacje poklatkowe i dowiedzieliśmy się wielu
ciekawych rzeczy na temat historii filmu i
dziennikarstwa. 
  Uczestniczyliśmy w organizowanych grach
zespołowych. Poza tym, odwiedziłam Aquapark
Aquarion, Muzeum Ognia i wiele innych ciekawych
miejsc. Największą atrakcją podczas kolonii był dla
mnie Amerykański Park Rozrywki, gdzie mogłam bez
ograniczeń korzystać ze wszystkich rozrywek. Jeżeli
zaś chodzi o warunki pobytu to jedzenie było
przepyszne i każdy mógł znaleźć coś dla siebie. 

  Co ciekawe, pokoje hotelowe były nazwane celami, a
ich wystrój nawiązywał do amerykańskich więzień.
Opiekunowie byli zabawni, wyrozumiali, generalnie
fantastyczni.
  Obóz bardzo mi się podobał i moim zdaniem, warto
było uczestniczyć w programie Junior Media
prowadzonym przez naszą kochaną Panią
Gancarczyk-Dul. Zachęcam Was wszystkich do
aktywnej pracy, a może w następnym roku to właśnie
Wam się uda.
Autor: Aleksandra Adamczuk, kl. 7b
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Narodowe Czytanie w Rzeszowie

„Narodowe Czytanie” to polska akcja społeczna
zachęcająca do poznania literatury narodowej-
polskiej. Akcja ta została zapoczątkowana w 2012
roku przez ówczesnego prezydenta Polski, Bronisława
Komorowskiego. W tym roku przypadła jej 8 edycja,
która odbyła się 07 września 2019 r.
  Podczas tegorocznej odsłony prezydent Andrzej
Duda z Małżonką zaproponowali do czytania „Nowele
polskie” takie jak: "Dobra Pani" Elizy Orzeszkowej,
"Dym" Marii Konopnickiej, "Katarynka" Bolesława
Prusa, "Orka" Władysława Stanisława Reymonta,
"Rozdzióbią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego,
"Sachem" Henryka Sienkiewicza, "Mój ojciec wstępuje
do strażaków" Brunona Schulza oraz "Sawa" Henryka
Rzewuskiego. Wspólnym tematem wybranych tekstów
była polskość, połączona z refleksją nad człowiekiem i
społeczeństwem. Teksty te do dzisiaj nie straciły na
aktualności, ponieważ uczą nas wrażliwości,
szlachetności, solidarności i patriotyzmu.
  Nasze miasto i w tym roku również przyłączyło się do
akcji, która odbyła się w Rzeszowie w parku Jedności
Polonii z Macierzą przy ul. Pułaskiego. Organizatorem
był Urząd Miasta Rzeszowa, a koordynatorem
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w
Rzeszowie. 
   Na scenie został zorganizowany klub czytelnika,
gdzie każdy mógł odczytać wybrane fragmenty nowel.
Poszczególne utwory miały własne stoiska –
przestrzenie: 

1."Dobra pani"- tu odbywały się warsztaty plastyczne
oraz można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z
użyciem rekwizytów z tamtych czasów.
2. "Dym"- miejsce wypieku domowego chleba i
sposobu jego podawania, jaki wiązał się z tradycją
polską.
3. "Katarynka"- tutaj można było posłuchać muzyki
katarynkowej oraz poznać historię i budowę katarynki,
jak również spotkać sie z Kataryniarzem.
4. Orka"- to stanowisko warsztatów plastycznych oraz
wystawa zabytkowych sprzętów gospodarskich.
5. "Rozdzióbią nas kruki, wrony…"- tutaj odbywało się
mnóstwo quizów i gier historycznych oraz można było
spotkać się z Drużyną Harcerzy Żuawi z czasów
powstania styczniowego.
6. "Sachem"- to miejsce gier i zabaw z motywami
indiańskimi oraz malowania twarzy.
7. "Mój ojciec wstępuje do strażaków"- tu odbył się
pokaz wozu strażackiego, można było też
porozmawiać ze strażakami.
  Całe to wydarzenie było świetnie zorganizowane i
przemyślane. Mnóstwo mieszkańców Rzeszowa i nie
tylko, wzięło w nim udział. W akcji tej uczestniczyłam
już po raz szósty i muszę przyznać, że nadal bardzo
mi się podobało. Zachęcam Was do wzięcia udziału w
kolejnej edycji, ponieważ można fantastycznie
spędzić czas, spotkać wielu interesujących ludzi, a
przy tym dowiedzieć się i zobaczyć takie rzeczy, które
wcześniej można było sobie tylko wyobrazić.
Autorka: Aleksandra Adamczuk, kl. 7b.
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Co to były za wakacje

  Wakacje już za nami. Pewnie jesteście ciekawi,
gdzie wakacje spędzali nasi dziennikarze. Poniżej
zamieszczamy Wam dwa opowiadania, napisane
przez uczennice kl. 6c. Życzymy przyjemnej lektury.

Pani w dziwnym kapeluszu i
dom pełen tajemnic

  W pierwszym tygodniu wakacji, pojechałam z moim
tatą i kuzynką Adą do Torunia. Zapamiętałam z tego
wyjazdu jedno ciekawe wydarzenie...Jakie? Dowiecie
się za chwilę.
  Gdy dojechaliśmy na miejsce, poszliśmy do naszego
mieszkania, rozpakowaliśmy rzeczy i ruszyliśmy w
miasto. Doszliśmy do przepięknego rynku, gdzie
wszystkie budynki były przyozdobione
najrozmaitszymi, gipsowymi płaskorzeźbami. Wśród
nich ujrzałam wielką, renesansową kamienicę z
czerwonej cegły i dachem o tym samym kolorze.
Zupełnie odbiegała wyglądem od innych.
Zaciekawieni weszliśmy do środka. Przywitał nas
damski głos:
–  Dzień dobry, w czym mogę pomóc? - zapytała pani
w dziwnej, falbaniastej sukience i ogromnym
kapeluszu.
  Nagle spostrzegłam, że obok mnie nie ma, ani taty,
ani Ady. Rozglądając się zauważyłam napis
widniejący na ladzie „Witamy w Domu Mikołaja
Kopernika!”.
–  Przepraszam, przyszli tu ze mną mój tata i
kuzynka... Wie pani może gdzie oni są?
–  Musisz rozwiązać wszystkie zagadki ukryte w tym
domu! - odezwał się pan o bladej twarzy i w brązowym
fraku.
–  Ale... - Nie zdążyłam wypowiedzieć słowa, kiedy
zauważyłam, ze „blada twarz” i kobieta w dziwnej
sukience zniknęli.
Poszłam więc za strzałką wskazującą kierunek
zwiedzania. Nagle zza zakrętu wyskoczył mężczyzna
z dziwną fryzurą i w rubinowej marynarce:
–  Witaj, nazywam się Mikołaj Kopernik. Jeśli chcesz
będę ci towarzyszyć w przeprawie przez mój rodzinny
dom i pomogę Ci w rozwiązywaniu łamigłówek.

–  Bardzo chętnie – odpowiedziałam i wyruszyliśmy.
Zwiedzanie i odpowiadanie na pytania okazało się być
dużo prostsze i ciekawsze. Przyszedł niestety czas na
pożegnanie:
–  Dziękuję Ci za wspólnie spędzony czas i mam
nadzieję, że się jeszcze kiedyś spotkamy – powiedział
Pan Mikołaj.
–  Nie, to ja dziękuję – odpowiedziałam, ale mojego
towarzysza już nie było. Za to ni stąd ni zowąd
pojawiła się para, która przywitała mnie wcześniej.
–  Gratulujemy, udało Ci się zwiedzić całe muzeum! -
powiedzieli jednogłośnie.
Wtem pojawili się moi najbliżsi. W tej samej chwili
obudziłam się na fotelu samochodu. Już prawie
byliśmy w Toruniu. To był tylko sen!
  Na następny dzień poszliśmy ta samą drogą ze snu,
w to samo miejsce. Zwiedziliśmy dokładnie Dom
Mikołaja Kopernika i świetnie spędziliśmy tam czas. W
chwili gdy byłam przy jego portrecie, mogłabym
przysiąc, że do mnie mrugnął.

Autorka: Angelika Trześniowska, kl. 6c
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Stopka redakcyjna
Redaktor naczelny: Monika Gancarczyk - Dul

Uczniowie dziennikarze: Angelika Trześniowska, Oliwia Janik, Aleksandra Adamczuk, Natalia Gaweł.

Konkurs

  Przeczytaj uważnie wszystkie artykuły. Opowiedz na
dwa pytania, zapisz je na na kuponie obok. Wytnij go i
wrzuć do skrzynki, znajdującej się w bibliotece
szkolnej. 20 września wylosujemy zwycięzcę i
wręczymy mu nagrodę. 
Pytanie 1
Co kupili dziennikarze gazetki szkolnej PiSAK za
pieniądze ze sprzedaży gazetki?
Pytanie 2
Jaką nagrodę otrzymały dwie dziennikarki gazetki
szkolnej PiSAK za aktywną działalność w roku
szkolnym 2018/2019?

Kupon

Imię i nazwisko:
..................................................................................
Klasa:
..................................................................................
Odpowiedź na pytanie 1:
...................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Odpowiedź na pytanie 2:
....................................................................................
....................................................................................
.....................................................................................

  Odkryłam Słowenię
  
  W tym roku wraz z rodzicami wybrałam się do
małego państewka na południu Europy. Kraj ten
nazywa się Słowenia. Bardzo małe państwo, ale łączy
wszystkie krajobrazy : śródziemnomorski,
kontynentalny i górski. Napiszę tylko o niektórych
atrakcjach bo jest ich naprawdę bardzo dużo.
   Jedną z nich jest chyba najpiękniejsze jezioro jakie
widziałam. Woda w nim jest tak czysta, że widać dno.
Na środku jeziora znajduję się mała wysepka z
pięknym zabytkowym kościołem. W świątyni jest
dzwon przynoszący szczęście oraz spełnienie
marzeń.
  Jezioro otoczone było pięknymi górami, które
podczas wschodów słońca mieniły się kolorami
pomarańczy . Drugą atrakcją jest położony nie daleko
Wąwóz Vintigar. To tu możemy podziwiać piękno
spadającej po kaskadach wody, są tu liczne
wodospady. Ściany wąwozu sięgają około 500 m
n.p.m . Woda jest krystalicznie czysta, widać dno i
pływające ryby. Kolejnym cudem jaki ujrzałam to
przepiękna jaskinia Postojna. Trasa turystyczna
wynosi 5,5 km z czego 4 km pokonuje się kolejką
elektryczną.  

  Jaskinia jest bardzo piękna możemy w niej spotkać
piękne naciekowe formy na skałach: stalagmity,
stalaktyty i stalagnaty, niektóre z nich powstawały
przez miliony lat. W pobliżu jaskini jest też piękny i
jedyny chyba w Europie zamek zbudowany w skale.
Po górskim maratonie, wybraliśmy się nad słoweńskie
wybrzeże, które leży nad Adriatykiem. 
  Po plażowaniu wybraliśmy się do bardzo starego
miasteczka- Piran. Jest to miasteczko zbudowane w
stylu weneckim. Wąskie uliczki, przepiękny rynek i
powiewająca, wieczorna bryza. Była tak przyjemna,
że chciałam tam zostać na zawsze.
  Jeśli ktoś kocha przyrodę, różnorodność i spokój
naprawdę polecam to państwo .
Autorka: Oliwia Janik, kl. 6c.
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