Pozor, pozor! Na vědomost se dává, že školní časopis
Heuréka hledá nové redaktory a redaktorky.

 Baví Tě psaní, sloh, potažmo český jazyk a literatura?
 Přemýšlíš o maturitě z humanitních předmětů a
uvažuješ, že by ses jim i nadále věnoval?
 Zajímá Tě okolní svět a souvislosti aktuálních událostí?
 Máš zájem o novinařinu, žurnalistiku a média
všeobecně?
 Rád analyzuješ okolní svět a vyjadřuješ se k věcem
kolem sebe?
 Chceš lehce vylepšit svůj prospěch v češtině?

Pokud jsi alespoň na jednu z těchto otázek odpověděl ano,
tak neváhej a staň se redaktorem školního časopisu Heuréka.
V Heuréce můžeš získat zkušenosti s tvorbou časopisu.
Můžeš se naučit pracovat v týmu a objevit své skryté vlohy.
Máš velikou šanci, že se zdokonalíš ve slohu i gramatice.
Dokonce budeš mít možnost ovlivnit myšlení a názory Tvých
spolužáků a učitelů. Budeš moci veřejně prezentovat své názory a
podělit se s ostatními o své zkušenosti, nápady, zážitky…
Prostě si vyzkoušíš něco nového, originálního.
A za odměnu budeš moci obdržet nějaké ty jedničky na vylepšení
Tvého průměru v českém jazyce.
V případě zájmu checkuj web Heuréky (www.heureka.wgz.cz)
Další informace získáš od svého češtináře, nebo od kohokoliv
z redakce časopisu. A pokud se chceš zeptat přímo na cokoliv
ohledně Heuréky, ale nevíš na koho se obrátit, tak můžeš
napsat mail na: Heureka.Casopis@email.cz
A vůbec nejlepší možností je osobně se dostavit na jakoukoliv
schůzi redakce školního časopisu Heuréka.
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