Koło dziennikarskie jest zarazem redakcją gazetki szkolnej „Echo czterdziestki”. Gazetka jest wydawana
w naszej szkole już od 1991 roku.
Zajęcia koła odbywają się w każdy wtorek od 14.40-15.25.
Gazetka szkolna jest tworzona na platformie internetowej Junior Media, dzięki czemu każdy numer jest
dostępny na stronie www.juniormedia.pl. Gazetkę w formie papierowej można kupić w bibliotece szkolnej za
symboliczną złotówkę.
Redakcja dokłada wszelkich starań, aby każdy numer był interesujący dla czytelników. Przeprowadzamy
wywiady z ciekawymi ludźmi, zamieszczamy prace literackie, te zarówno pisane przez nas jak i przez uczniów
naszej szkoły. Na bieżąco śledzimy życie naszej szkoły. W każdym numerze znajdują się aktualności oraz
relacje czy fotoreportaże z imprez szkolnych. Do gazetki piszą tez nauczyciele.
Nasze starania zostały dostrzeżone i zostaliśmy wyróżnieni wśród gazetek szkolnych, które publikowane są na
platformie Junior Media.
W kwietniu 2014 roku w dodatku do dzienników grupy „Polskapresse „ukazała się recenzja jednego z numerów
autorstwa pani Moniki Krężel dziennikarki Dziennika Zachodniego:
I znowu przejrzeliśmy kilka numerów szkolnych gazetek. Chwalimy te, które wyjątkowo nam się spodobały i
przypominamy młodym redaktorom, jakich błędów unikać przy pracy nad kolejnym wydaniem gazetki.
Po pierwsze gazeta dla każdego
W tym numerze naszego dodatku „Junior Media” pochwalimy dziennikarzy i redaktorów gazetki „Echo
Czterdziestki” wydawanej przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni. Ze stopki redakcyjnej dowiedzieliśmy się,
że gazetka ukazuje się od 1991 roku i to nie tylko w formie papierowej, ale i elektronicznej! Ostatnio szkolni
dziennikarze przygotowali podwójny numer liczący aż 26 stron! Brawo dla młodych redaktorów nie tylko za
objętość, ale i tematy, które pojawiły się w gazetce. Niczym w profesjonalnej gazecie, każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Jest krzyżówka, recenzje, relacje, wywiad, wspomnienia o szkole, która obchodzi właśnie 36-lecie
założenia. W numerze można przeczytać relacje z wizyty w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Sopocie,
materiał o segregowaniu odpadów (jeden z dziennikarzy zadaje nawet pytanie, czy jego szkoła jest eko? teksty
poświęcone zdrowiu – o zdrowym odżywianiu i trzymaniu formy. Poza tym jest też galeria prac jednej z
uczennic, poradnik dla początkujących blogerek, opowiadanie, szkolny humor. To wydanie można podsumować
krótko: Tak trzymać! (…).
Jeśli masz głowę pełną pomysłów i jesteś ciekawy świata, lubisz pisać, rysować czy fotografować a może masz
inną ciekawą pasję, którą chcesz się podzielić z innymi, chcesz poznać zasady funkcjonowania nowoczesnej
platformy internetowej Junior Media, zostań dziennikarzem, redaktorem, bądź ilustratorem gazetki szkolnej
„Echo czterdziestki”.
Przyjdź na zajęcia koła dziennikarskiego, które odbywają się we wtorek o godzinie 14.40.
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