
Moi mili Czytelnicy Gazeciaka na 6!
Oddajemy pierwszy numer gazety
szkolnej, która powstała z myślą, nie
t y l k o o r o z w i j a n i u Wa s z y c h
dziennikarskich i innych talentów.
Redagowanie gazety jest jednym z
elementów kształtowania wrażliwości
społecznej na sprawy wspólne dla całej
społeczności, w tym przypadku,
społeczności szkolnej. Wszyscy uczymy
się od siebie nawzajem i mamy
bezpośredni lub pośredni wpływ na to,
co się wokół nas dzieje oraz na
zachowania, które akceptujemy lub
negujemy za pośrednictwem między
innymi mediów. Jakość naszego
szkolnego życia zależy od nas samych i
niemożemywygodnie oczekiwać, że inni
zrobią za nas i dla nas wszystko to czego
chcemybądźoczekujemy.Każdy czas jest
dobry, abywziąć własne sprawy w swoje
ręce! Jeżeli z czymś się nie zgadzasz,
jeżeli czegoś masz dość, jeżeli ktoś
dokucza tobie lub innym, jeżeli szukasz
wsparcia i zrozumienia, jeżeli czegoś nie
rozumiesz, jeżeli chcesz się z nami czymś

podzielić, bo jest to dla ciebie ważne,
pisz do nas listy! Odpowiemy na każdy
list na łamach naszej gazety, aby i inni,
którzy nie mają odwagi pytać wiedzieli,
że nie ma w naszej szkole pytań bez
odpowiedzi!Oznaczonepudłona listy do
nas znajdziesz w sekretariacie szkoły!
Pamiętaj, że nie odpowiadamy na
anonimy. Twoje imię i nazwisko będzie
wyłącznie do wiadomości redakcji.
Za chę camy też wszy s t k i ch do
podzielenia się z nami swoimi talentami.
Chętnie opublikujemy Twój wiersz lub
rysunek, a nawet dyplom, który
uzyskałeśpoza szkołą.
W tym też numerze nasz
pierwszy szkolny konkurs plastyczny

którego
rozstrzygnięcie nastąpi już w Nowym,
2020 Roku. Zachęcamy do udziału w
tworzeniu naszych mediów wszystkich
uczniówz klas 0-8 !
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Kilka słów o nas...
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Zdjęcie: Jadwiga Zagozda .

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Gdańsku jesienią o 6.45 .
Nad budynkiem widoczny jest księżyc. .
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