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6Co będzie pojutrze? – konsekwencje przyrodnicze zmian klimatu

Twoim zadaniem jest napisanie wywiadu z ratowni-

kiem biorącym udział a akcji ratunkowej

Wywiad – rozmowa przeprowadzona przez dzienni-
karza z osobą która się czymś wyróżnia, jest autorytetem 
w jakiejś dziedzinie, była czegoś świadkiem lub pełni ważną 
funkcję.

Do wywiadu dołącz biogram – czyli główne informacje 
o osobie i jej zdjęcie. 

Najlepiej gdy poprosisz o pomoc kolegę/koleżankę, tak by 
jedno z was było dziennikarzem a drugie ratownikiem.

Twoim zadaniem jest napisanie wywiadu z prezy-

dentem (innym ważnym urzędnikiem)

Wywiad – rozmowa przeprowadzona przez dziennikarza 
z osobą która się czymś wyróżnia, jest autorytetem w  akiejś 
dziedzinie, była czegoś świadkiem lub pełni ważną funkcję.

Prezydent m.in. powinien odnieść się do przyczyn oraz 
sposobów rozwiązania zaistniałych problemów. 

Najlepiej gdy poprosisz o pomoc kolegę/koleżankę, tak by 
jedno z was było dziennikarzem a drugie prezydentem.

Twoim zadaniem jest napisanie reportażu

Reportaż to taki gatunek, w którym narrator (często autor) 
przedstawia rzeczywiste zdarzenie i towarzyszące mu oko-
liczności. Autor reportażu opowiada o zdarzeniach, których 
był świadkiem (reportaż uczestniczący) lub których przebieg 
zna z relacji świadków, dokumentów lub innych źródeł. 

Reportaż zawiera dokładny opis środowiska i charakte-
rystykę postaci. Reportaż może zawierać cytaty, wypowiedzi 
świadków zdarzenia, tematem reportażu może być wszystko, 
co przykuwa uwagę, ważny jest problem i bohater. 

Twoim zadaniem jest napisanie artykuł informacyjny

To najczęściej spotykany gatunek w prasie codziennej. 
W artykule informacyjnym przedstawione są fakty (kto? 
co? gdzie? kiedy? jak? dlaczego? z jakim skutkiem?) wraz 
z wytłumaczeniem kontekstu, wyjaśnieniem mechanizmów 
itp. tak aby czytelnik miał pełen obraz sytuacji.  

Twoim zadaniem jest napisanie komentarza do wy-

darzenia

Komentarz to krótki tekst o charakterze opiniotwórczym, 
wypowiedź aktualna z widocznym, silnym stanowiskiem 
autora. Autor przekazuje odbiorcom pewną interpretację 
faktów. Komentarz zazwyczaj zaczyna się od przytoczenia 
faktów, które będziemy komentować, a następnie zamiesz-
czamy własne opinie na dany temat. Ta forma dopuszcza 
używanie słów nacechowanych emocjonalnie, tak aby wpływ 
na czytelnika był efektywniejszy. Komentarz powinien koń-
czyć się dobitnym podsumowaniem – wnioskiem, puentą 
lub pytaniem retorycznym skierowanym do odbiorcy.

Twoim zadaniem jest napisanie felietonu

Felieton - to krótki utwór krótki utwór dziennikarski, 
często żartobliwy, utrzymany w osobistym tonie. Napisany 
w sposób lekki i efektowny. Tekst felietonowy nie może 
być poważny musi być pisany z dystansem, ma on być wy-
czuwalny. Charakteryzuje się skrajnym subiektywizmem, 
może pojawiać się w nim demagogia i perswazje. Ważna 
jest zażyłość z odbiorcą (np. w postaci bezpośredniego 
zwracania się do czytelnika).

Twoim zadaniem jest napisanie artykułu w oparciu 

o sondę uliczną

Sondaż to badanie opinii publicznej, rodzaj badań sta-
tystycznych w celu określenia preferencji, stanu świadomo-
ści, reakcji ludności na wydarzenia polityczne i społeczne. 
W artykule powinna znaleźć się informacja o celu, przebiegu 
i wynikach badania wraz z komentarzem. 

Najlepiej gdy przegotujesz ok. 5 pytań na temat wylosowa-
nego wydarzenia i zadasz je kilku kolegom i koleżanko i na tej 
podstawie napiszesz artykuł. Pamiętaj aby pytania dotyczyły 
tego jak ankietowani widzą to wydarzenie, ich postawy wobec 
wydarzenia a nie wiedzę na temat wydarzenia. 

Twoim zadaniem jest stworzenie fotoreportażu

Fotoreportaż – dokumentacja życia najczęściej przed-
stawiająca historie zwykłych ludzi. Fotoreportaż składa się 
z co najmniej 3 fotografii, ukazujących niewyreżyserowane 
zdarzenia i bohaterów w ich naturalnym środowisku.

Narysuj fotoreportaż z wydarzeń, możesz dołączyć 
podpisy do zdjęć.

Twoim zadaniem jest stworzenie ilustracji fotogra-

ficznych

Jesteś dyżurnym fotografem, twoim zadaniem jest przy-
gotowanie ilustracji fotograficznych do artykułów bieżącego 
wydania gazety

Twoim zadaniem jest stworzenie grafik do artykułów

Jesteś dyżurnym grafikiem, twoim zadaniem jest two-
rzenie materiałów graficznych uzupełniających artykuły 
prasowe np. map lub schematów, wykresów itp. 

Twoim zadaniem jest napisanie recenzji 

Recenzja to sprawozdawcze omawianie a zarazem oceną 
wydarzeń kulturalnych.

Zrecenzuj koncert lub aukcję charytatywną, której celem 
była pomoc osobom poszkodowanym wskutek wydarzenia 
które miało miejsce w wyniku zmian klimatu. Szczególną 
uwagę poświeć na odbiór koncertu/aukcji wśród uczestni-
ków, napisz jaki był efekt działań artystycznych. 

Załącznik nr 1 – opisy form dziennikarskich


