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SPOKOJNIE, TO TYLKO WSCHÓD SŁOŃCA W ŁODZI

Matematyka w obiektywie

Ranek i wieczór

Słońce błyszczy na wschodzie w chmur ognistych
wianku,
A na zachodzie księżyc blade lice mroczy,
Róża za słońcem pączki rozwinione toczy,
Fijołek klęczy zgięty pod kroplami ranku.

Adam Mickiewicz
Sonety Odeskie

W tym roku 10 uczniów z
naszej szkoły wysłało
zdjęcia na międzynarodowy
konkurs fotograficzny
Matematyka w obiektywie.
Pod koniec listopada będą
wyniki:
http://www.mwo.usz.edu.pl
Na zdjęciu proste równoległe
(kable) przecięte prostą
ukośną (parami
kondensacyjnymi)

A.Pietrzak
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FOTOGRAFOWANIE - MOJA PASJA

.

„Fotografia nie jest związana z patrzeniem,
lecz z czuciem. Jeżeli nie czujesz nic w tym,
na co patrzysz, nigdy nie uda ci się sprawić,
aby ludzie patrząc na twoje zdjęcia, cokolwiek
odczuwali.” Don Mcullin
  Żyjemy w wspaniałym czasie ,kiedy każdy
może robić zdjęcia. Od zwykłych Selfie po
genialne panoramy, czy ujęcia natury. Często
spotykam znakomite warsztatowo zdjęcia, jednak
patrząc na nie widzę, że coś jest nie tak i
zastanawiam się czego im brakuje?
Istotą dobrego zdjęcia jest fotografowana chwila.
Najgenialniejsze zdjęcia to te zrobione w
odpowiednim momencie. Takie, w których dojrzeć
można drugie dno i poczuć płynące z nich
emocje. Jeżeli nastąpi intymny przepływ uczuć
między odbiorcą a fotografem poprzez jego
zdjęcie uczyni z niego dzieło sztuki w jego
oczach. I to jest najważniejszy aspekt moich
fotografii. Takie  podejście sprawia, że jestem
związana z każdym moim zdjęciem –  nawet te
najgorsze zachowuję dla siebie. Przeglądając
zdjęcia planuję powrót w to samo miejsce i może
lepsze jego ujęcie.

.

JESIENNE LIŚCIE
Myślę i piszę
patrzę przez okno
...
piękna kołderka
z jesiennych liści
okrywa me serce
piękny świat
...
wiatr liście unosi
niesie je w świat
...
Kylliana
wiersze.kobieta.pl/
wiersze/jesienne-
liscie-96253

.

Mój aparat jest stary. Mimo wszystko wysłużony sprzęt nadal sprawdza się w plenerze, a niższy
standard wymusza na mnie więcej starań, by jak najmniej poprawiać w programach graficznych.
Obcowanie z aparatem sam na sam daje mi ogromną przyjemność. Wyłączam się wtedy i skupiam
tylko na swoim celu. 
Każde zdjęcie to chwila wyciszenia – chwila na spokojne planowanie ujęcia i ustawianie aparatu
- chwila szalenie satysfakcjonująca i przyjemna.
Jeśli zdjęcie, będące skutkiem tej chwili, jest dobre to jest ona wręcz wieczna.

Patrycja Nawrocka klasa 3a

P.N.

Patrycja Nawrocka

P.N.

http://wiersze.kobieta.pl/autor/kylliana-931
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Klasa 2a od lewej:
Ola, najniższa osoba w klasie, lubi robić wszystko o czasie.

Klaudia spokojna , zrównoważona, tym samym z życia zadowolona.
Natalia zawsze w gotowości, do pracy przybywa, gdy ją straż pożarna wzywa.

Ewa – delikatny Ktoś, bo biegając ma zwykle dość !
Sandra ma bujne loki, z których często robi koki.
Dorota, to jest ryba, która nie tylko dobrze pływa.

Ala wyjątkowej urody, gromadzi wokół wielbicieli trzody.
Agata ma zgrabne nogi, toteż pośpiech jej nie wrogi!

opisały Andżelika Kontowska i Aleksandra Rzepecka z 2a

.

Jesień nad lasem listowiem
szumi, spadnie raz nieraz kropelka
Szarości ziemi zaraz przesłoni, dywan
zrobiony ze złota. Tam też dwie
driady, jak zresztą co roku kłusują
odkąd świt blady i nie dotrzyma
żaden im kroku.

Wiersz Agaty Michalskiej 
i Ewy Zaborowskiej z 2a
które są na zdjęciu po lewej stronie.

Sandra Elsner

B.H.
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Fotografia po lewej
została uwieczniona nad jeziorem. Zdjęcie  to przedstawia
jezioro, wokół którego rośnie bujna roślinność. Cały obraz
jest lekko przyciemniony ze względu na słońce
przysłonięte chmurami, a taki efekt dodaje całości nutkę
tajemniczości. Dominuje głównie  zimna paleta barw,
jednakże owe zestawienie barwy z wyrazistością pracy
sprawiają, że ogląda się ją z przyjemnością.

Fotografia na dole
Obraz ma refleksyjny charakter spowodowany efektem
bezgranicznej przestrzeni. Ujęcie zostało wykonane w
czasie zbliżającego się zachodu słońca, które barwi na
złoto niczym nienaruszone tafle wody. Zdjęcie to wyciąga
na wierzch nasze marzenia i refleksje, 
a ponadto nas uspokaja. Skłania nas również, do
częstszych odwiedzin tego typu miejsc, gdyż mamy wtedy
czas na głębokim rozmyślaniu oraz zachwytowi pięknem
jakie ukazuje nam natura

Krystian Ostrowski 1b

Krystian Ostrowski
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Jesteś młody szanuj lasy i wody!

Patrycja Nawrocka 3a


