
NASZA KLASOWA GAZETKA 

 

   Uczniowie mojej klasy, wówczas IIb, wpadli na pomysł redagowania klasowej gazetki. Bardzo się 

wtedy ucieszyłam, gdyż od dawna miałam ochotę im to zaproponowad. 

     Pracę nad redagowaniem gazetki rozpoczęłam od zapoznania uczniów z popularnymi 

czasopismami dla dzieci. Szybko zorientowałam się, że spora grupa uczniów rzadko styka się z tymi 

pisemkami, gdyż rodzice nie dbają o ich zakup. Dlatego przez pewien okres jedną godzinę w tygodniu 

poświęcałam na czytanie wybranych artykułów, wspólne rozwiązywanie krzyżówek, rebusów, 

zagadek. Dzieci próbowały określid stałe działy w poszczególnych czasopismach, stopniowo 

zapoznawały się z pracą ludzi zaangażowanych w ich wydawanie. 

     Gdy nadszedł moment zbierania materiałów do naszej gazetki, dzieci miały bardzo dużo 

pomysłów. Nie wybieraliśmy zespołu redagującego, gdyż każdy uczeo z mojej klasy mógł brad udział 

w tworzeniu gazetki. 

     Odbył się konkurs na nazwę gazetki i jej winietę tytułową. Zdecydowano, że gazetka będzie nosid 

nazwę „Misiaczek” a jeden z uczniów dokonał opracowania komputerowego.  

     Na pierwszym spotkaniu zdecydowaliśmy, że nasza gazetka ukazywad się będzie raz na dwa 

miesiące i powinna mied w miarę stały układ tematyczny:  

         - A to ciekawe- ciekawostki z różnych dziedzin.  

         - Nasza twórczośd- - opowiadania, wiersze pisane przez uczniów z klasy lub 

           z innych klas.  

         - Rozrywka- krzyżówki, rebusy, zagadki, malowanki, łamigłówki                             matematyczne i 

ortograficzne.  

         - Kronika wydarzeo szkolnych - sprawozdania z uroczystości szkolnych,                 informacje o 

wydarzeniach w klasie. 

         - W numerach ukazujących się przed świętami Bożego Narodzenia i                         Wielkanocy - 

dodatki świąteczne oraz prezenty dla każdego. 

     Uczniowie sprawnie posługujący się komputerem przepisują materiały  

ubarwiając ciekawą czcionką oraz gotowymi rysunkami z programów komputerowych  

bądź tworzonymi samodzielnie. Złożenie gazetki w całośd należy już do nauczyciela.  

     Nasza gazetka w oryginale jest bardzo kolorowa, lecz niestety po powieleniu na kserokopiarce jest 

czarno-biała, lecz mimo to dostarcza wielu radości małym czytelnikom. 

   Każdy numer związany jest z aktualną porą roku. 

   W przyszłości mamy zamiar nawiązad kontakt z klasami wydającymi podobną gazetkę a także 

planujemy zorganizowad spotkanie z dziennikarzem i pracownikiem drukarni. 

   Gazetka kosztuje 50 groszy. Można ją kupid u uczniów z klasy IIIb 

                                                        

                                             Jolanta Czekalska - wychowawca klasy IIIb 


